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Zápis č. 2/2008 
ze schůzky KMS Svinary, konané dne 13.2.2008 
  

Přítomni:  p. Borková, Ing.A. Hamplová, p.Holubová,  PhDr.Lišková, p.Menclová,  p.Šťastná, p. 
Al-Rashyová p.Slezáková, Ing.Hušek, p.Novotný, p.Večerník, strážník MP – p.Krenčík 
 
Ing.Hamplová, předsedkyně komise, v úvodu přivítala všechny přítomné.  
  

 
Požadavky na městskou policii – p. Krenčíka: 

k 50/2007 řešit stání v křižovatce Ostrovní X Ke Splavu. Komise podporuje i případné  
umístění dopravní značky „Zákaz stání“ – požadavek trvá. 

 

 

Stále platí požadavek komise na kontrolu nedovoleného parkování ve Svinarech – v době 
zimní údržby nebudou neprůjezdné ulice udržovány !! 

I Vy se můžete se svými problémy obracet na strážníka městské policie, pana Petra Krenčíka  
na adrese petr.krencik@mmhk.cz . 
 

k 3/2005 Realizace chodníku v ul.Stříbrná : akce trvá, přípravy probíhají: Stále se řeší odkup 
pozemků. Realizace by měla probíhat v roce 2008. 

K bodům projednávaným na minulých schůzkách: 

 
Priorita 1999  Postup prací na zamýšlené cyklostezce a chodníku na trase Stříbrný rybník –  
 na základě osobních jednání s majiteli pozemků můžeme konstatovat, že důvodem 

nedořešené situace v odkupu pozemků je především nedostatek informací. Většina 
majitelů není proti odprodeji pozemků potřebných pro výstavbu cyklostezky a 
osvětlení, přejí si však podrobnější informace k plánovanému výkupu. 

 
k 25/2006 Protipovodňové hráze :  v současné době je přislíbeno vypracování studie opravy 

hrází s cenovým posouzením. Podle ceny díla bude naplánována realizace. 
                           
k 29/2006 Čištění rybníčku:  rybníček se pomalu doplňuje, v této souvislosti připomínáme 

přislíbenou opravu povrchu silnice v ulici Na Sádkách. 
 
k 12/2007 Komise podporuje směnu pozemku cesty v písníku Svinary za pozemky pod dříve 

používanou cestou za písníkem:  řeší odbor správy majetku města ve spolupráci 
s naší komisí – čekáme na informace o průběhu jednání.                                    
   

k 20/2007 Informace o plánované výstavbě chodníku a cyklostezky v ulici K Lesu:  
viz zápis ze schůzky občanů 

 
k 24/2007 Projednání pozemkových vztahů pod zastávkou  a zálivem MHD: na jednání 

zastupitelstva města byl schválen záměr výstavby nového zálivu a přístřešku MHD.  
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Podle projektové dokumentace bude určeno množství metrů pozemku, které bude 
nutné vykoupit od současných majitelů. Zpracováním se bude zabývat majetkový 
odbor.   

 
k 22/2007 K jízdnímu řádu: noční linka bude nově zřízena pro páteční a sobotní provoz, bude 

zaveden i ranní spoj před šestou hodinou ze Svinar  (od platnosti nového jízdního 
řádu). 

 
k 47/2007 KMS upozorňuje na propadlou žulovou dlažbu v zálivu autobusové zastávky  na 

straně u Bartošů – akce trvá. Dle informace p.Duška (odbor měst.investic) se na dílo 
vztahuje záruka do 30.6.2008. Tímto žádáme zmíněný odbor o uplatnění záruky. 
     
  

k 59/2007 Využití starého sušáku požárních hadic – sušák je v majetku města, žádáme 
Magistrát Města Hradec Králové o posouzení možnosti odstranění stavby. 

    
69/2007 Paní Václavíčková, majitelka rodinného domu na břehu Orlice, žádá o podporu KMS 

při žádosti o zařazení do jiného koeficientu daně z nemovitosti než má HK město.  
Rada města přijala usnesení, že změnu koeficientu nelze provést. Informaci paní 
Václavíčkové předá paní Holubová. 
 

70/2007 Paní Lhotáková upozornila na usychající strom u zrcadla naproti restauraci U Karla 
upozornila na nutnost jejího odstranění. Požadavek uplatněn na Technických 
službách HK - bude řešeno prořezávkou uschlých větví v jarních měsících, 
v případě souhlasu odboru ŽP, jeho odstraněním.     
    

1/2008  Na četné dotazy občanů Svinar zjistíme bližší informace ohledně opravy mostu 
v Podhůří – podle zjištěných informací se ve výhledu 2 až 3 let neplánuje žádná 
větší oprava . Komise žádá o statické posouzení technického stavu konstrukce mostu, 
vizuálně je most značně zkorodovaný. 
 

2/2008  KMS připomíná vyznačení přiřazovacího pruhu na silnici u Parlamentu (přislíbeno 
od Ředitelství silnic a dálnic Královéhradeckého kraje) 

Nově projednávané body: 

 
3/2008 Kanalizace v ulici Pod Haltýřem – komise projednala žádost Ing. Horáčka, který 

podal za vlastníky nemovitostí v  ul. Pod Haltýřem, žádost o odkanalizování její 
západní části a zároveň o zřízení vodovodního řádu. KMS podporuje tento záměr. 

 
4/2008 Komise jednala o možnosti získání nového vybavení nábytkem do opravené hasičské 

klubovny a vznáší dotaz na městský úřad, zdali nejsou k dispozici vyřazené stoly, 
popř. další nábytek z městského úřadu.  

 
Příští schůzka KMS se uskuteční 

ve středu dne 12.3.2008 od 19,30 hod. 
 
za Komisi místní samosprávy Svinary  
Ing.A.Hamplová, předsedkyně 
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