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Zápis č. 3/2008 
ze schůzky KMS Svinary, konané dne 12.3.2008 
  

Přítomni:  p. Borková, Ing.A. Hamplová, PhDr.Lišková, p.Menclová,  p.Šťastná, p.Slezáková, 
p.Novotný, p.Večerník, strážník MP – p.Krenčík 
Omluveni: p.Holubová, p. Al-Rashyová, Ing.Hušek 
 
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. 

 
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. Podrobnosti viz. Zápis z jednání. 

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. V řešení na 
majetkoprávním odboru. 

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

hrází s cenovým posouzením. Zatím jsme neobdrželi žádné nové informace. 
                           
k 29/2006 Čištění rybníčku:  hladina rybníka je stále přibližně 0,5m pod původním stavem. 

Bude potřebný odborný posudek k utěsnění okolo požeráku (výpustě), voda tudy 
stále protéká. Za KMS žádáme o účast při zjišťování technického stavu – zajišťuje 
pan Večerník. V  této souvislosti stále připomínáme přislíbenou opravu povrchu 
silnice v ulici Na Sádkách.  

 

 

Pochůzkou pracovníka TS HK bylo zjištěno, že na hrázi zadního rybníka vzniká 
černá skládka biologického odpadu (větve,listí a pod.). Tato skutečnost byla 
oznámena našemu městskému strážníkovi a bude dále prošetřována! 

k 12/2007 Komise podporuje směnu pozemku cesty v písníku Svinary za pozemky pod dříve 
používanou cestou za písníkem:  řeší odbor správy majetku města. Žádáme  informaci 
o průběhu směny. 

                                   
k 20/2007 Informace o plánované výstavbě chodníku a cyklostezky v ulici K Lesu:  

viz zápis ze schůzky občanů 
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k 24/2007 Projednání pozemkových vztahů pod zastávkou  a zálivem MHD: na jednání 

zastupitelstva města byl schválen záměr výstavby nového zálivu a přístřešku MHD.  
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. Řeší odbor městských investic v rámci záruky.  
  

k 59/2007 Odstranění starého sušáku požárních hadic – řeší odbor správy majetku města 
spolu s SDH Svinary. 

    
k 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.  
        

k 1/2008 Bližší informace ohledně opravy mostu v Podhůří – podle zjištěných informací se 
  ve výhledu 2 až 3 let neplánuje žádná větší oprava . Komise zaslala písemnou žádost 
  na SUS o statické posouzení technického stavu konstrukce mostu, vizuálně je most 
  značně zkorodovaný. – čekáme na odpověď 

 
k 2/2008 KMS písemně připomněla  vyznačení přiřazovacího pruhu na silnici u Parlamentu 

(přislíbeno od Ředitelství silnic a dálnic Královéhradeckého kraje) 
 
 

 
Nově projednávané body: 

5/2008 Komise upozorňuje na větrem shozenou ceduli „Přírodní park Orlice“, která se nachází u 
rybníčka 

 
6/2008 Občané z ulic Pod haltýřem a K Borku písemně sdělili svůj nesouhlas s plánovanou 

výstavbou sportovního a rekreačního zařízení u písníka a požádali KMS o podporu jejich 
stanoviska. KMS uznává jejich argumenty za oprávněné a vyslovila podporu nesouhlasného 
stanoviska (písemné vyjádření občanů je přílohou tohoto zápisu). 

 
7/2008 Obyvatelé z ulice Pod Haltýřem se prostřednictvím paní Menclové obrátili na KMS, a 

znovu upozorňují na velmi neutěšený stav silnice v jejich ulici. Oprava silnice byla již 
několikrát přislíbena (je dlouhodobě i v prioritách KMS), její stav se od provizorní opravy po 
výstavbě kanalizace stále zhoršuje. K velmi špatnému stavu přispívá i využívání této cesty 
k převážení dřeva z přilehlých lesů, kdy nákladní automobily plně naložené kládami 
nevyužívají lesní cesty a přetěžují silnici, která není dimenzovaná na těžkou dopravu. 
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82008 Osvětlení ve Svinarech- žádáme občany o upozornění na nesvítící nebo blikající lampy ve 
vašem okolí. Pokud se nachází ve vašem okolí takováto lampa, napište nám číselné označení 
sloupu lampy a vhoďte do schránky KMS. 

 
9/2008 V ulici Slatinská jsou špatně usazeny dva poklopy na kanálech. Žádáme o prověření a 

následnou nápravu. 
 
 
 
 

Buďme k sobě ohleduplní – prosíme všechny spoluobčany, aby v neděli nechali 
odpočívat sekačky na trávu a motorové pily, vždyť máme všichni právo na klid a 

odpočinek. 
Zahradní odpad patří do biokomposteineru nebo na kompost, plasty do nádob na separovaný 

sběr, nikoliv do kamen či na otevřený oheň. 
 

Děkujeme jménem obyvatel Svinar  
 
 

Svoz biokomposteinerů opět zahájen (každá sudá středa) 
 
 
 
 
 
 

Sběr železného šrotu 
proběhne v sobotu 29.3.2008 

 
 

Příští schůzka KMS se uskuteční 
ve středu dne 9.4.2008 od 19,30 hod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
za Komisi místní samosprávy Svinary  
Ing.A.Hamplová,  
předsedkyně 
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