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         Zápis č. 1/2007  
ze schůzky KMS Svinary, konané dne 10.1.2007  
 

Přítomni: p.Al-Rashyová,  Ing.Hamplová,  p.Holubová,  PhDr.Lišková,  p.Menclová, 
p.Slezáková, p.Šťastná,  
Ing.Hušek, p.Novotný, p.Trampota ml., p.Večerník  
Hosté: Ing.M.Hloušek – ředitel Městské policie Hradec Králové, p. Škrobák – chatař  
 
Ing.Hamplová, předsedkyně komise, v úvodu přivítala všechny přítomné a především nové 
členy komise -  paní R.Liškovou, p. Huška a p. Trampotu ml. a popřála jim mnoho úspěchů 
v práci pro KMS. 
Ve 20,00 hodin navštívil jednání KMS ředitel Městské policie Hradec Králové – 
Ing.M.Hloušek. Informoval členy KMS o novém způsobu spolupráce s městskou policií a o 
tom, že kontaktním městským strážníkem bude p.Ryba. Poté diskutoval se členy komise o 
problémech Svinar – viz „Nové body pro městskou policii“. 
 
K bodům projednávaným na minulých schůzkách:  
k 3/2005 Realizace chodníku v ul.Stříbrná - realizace je posunuta na rok 2007. 
 
k 41/2005 Pohlednice Svinar. Probíhá příprava do tisku.  

 
k 47/2005 Vítání občánků –  za listopad a prosinec 2006 se ve Svinarech nenarodilo 

žádné miminko. Další vítání občánků bude probíhat cca v dubnu 2007. Pan 
 Podzemný předal komisi nový grafický návrh  na gratulaci. 

 
k 25/2006 Protipovodňové hráze – p.Škrobák  podal informaci o výsledku svého 

„pátrání“ po historii vlastníků původních protipovodňových hrází, kdy dalším 
možným zdrojem informací je Vojenský topografický ústav v Dobrušce. 
Komise p.Škrobákovi poděkovala za spolupráci. 
                      

k 29/2006 Čištění rybníku – stavba převzata! Pan Večerník ostře kritizoval provedené 
práce. Je pověřen komisí k vypracování písemné zprávy a doložení 
fotodokumentace. Současně komise urguje studii hydrogeologického podloží, 
slíbenou Ing.P.Kamenickým, vedoucím odborem ŽP.      Písemně zpracuje: p.Večerník 

 
k 38/2006 Oprava komunikace na mostě a nájezdu na most, včetně úpravy terénu. 

Trhliny povrchu komunikace bude řešit SÚS po zimě.  
 
k 55/2006 Správa sportovního hřiště ve Svinarech:  

Technické služby HK provedou na jaře r.2007 obměnu dřevěných laviček a 
současně instalaci požadovaných značek „Zákaz vstupu se psem“.  

 
k 19/2006 Jízdní řád - dle sdělení DPmHK bude nový jízdní řád sestavovat po dostavbě 

terminálu hromadné dopravy. Budeme vyzváni k sestavení našich požadavků 
(naše požadavky: posun spoje na 23,30 hod. a ráno cca v 5,45 hod.). 
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k 65/2006 Změna územního plánu č. 39a) byla schválena (dolní část proti hospodě U 

Karla). 
 
72/2006 Revize technického stavu místního rozhlasu a současně o prodloužení tohoto 

místního rozhlasu až na území Pod Haltýřem (zadní část u Jarkovských) a  do 
ulice K Borku, kde vyrůstá nová zástavba rodinných domů – revize provedena, 
zařízení opraveno. Prodloužení rozhlasu bude provedeno začátkem roku 2007. 

 
73/2006 Silný zápach z kanalizace v úseku Parlament – začátek Podhůří. Komise 

požádala písemně o odstranění zápachu. Předsedkyni kontaktoval p.Palec, 
pracovník Královéhradecké provozní a.s.,  a slíbil řešení našeho problému. 

          
74/2006 Žádáme Povodí Labe s.p. o instalování = zabetonování sloupku na koruně 

hráze, kde je možné sjet do křižovatky ulic Ostrovní a Šípková. Někdo ukradl  
stávající sloupek a tím se otevřela cesta pro nedovolené sjíždění aut! 
Telefonicky nárokováno 30.11.2006.    Písemně zaurguje: p.Holubová 
          

 
Vyřízení korespondence našich spoluobčanů: 
k 21/2006 Pan Kaplan opětovně žádá posun retardéru : KMS informovala p.Kaplanovou 

o nutném postupu. Zatím bez jakékoliv odezvy. 
6/2007 Ing.Horáček v zastoupení dalších občanů ul.Pod Haltýřem (směr ke Stříbrnému 

rybníku) požádal komisi o podporu žádosti o vybudování vodovodního řadu. 
Vzhledem k tomu, že tito občané vyčerpali všechny možnosti řešit svůj 
problém vlastními silami a prostředky, komise jejich žádost podpořila.  

 
Nové požadavky na městskou policii: 
01/2007 Nedovolená jízda po trávníku  u mostu (na tomto pozemku vznikly hluboké 

rozblácené koleje a tráva je zcela zničena)  – přistiženo zatím 1 osobní auto 
červená Škoda 2H 56020. 

02/2007 Pan ředitel byl informován o běžci, který běhává potmě (večer i ráno) 
v tmavém oblečení s maličkou blikačkou podél silnice na trase Svinary – 
Malšova Lhota a hrozí mu velké nebezpečí sražení automobilem, zejména při 
setkání s protijedoucím vozidlem, kdy tento běžec není vůbec vidět. Členové 
KMS žádají městskou policii o pomoc i v boji proti neosvětleným cyklistům, 
kteří  ohrožují nejen sebe samé, ale i řidiče automobilů. 

 
Nově projednávané body: 
3/2007 KMS žádá TS HK o instalaci nové závěsné houpačky na dětské a sportovní 

hřiště (v rámci jarní opravy laviček).    Zajistí: Ing.Hamplová 
 
4/2007 KMS obdržela informaci o plánované výstavbě nové rozvodny 110/35 kV pro 

Hradec Králové „Východ“ a požádá VČE, aby i Svinary byly zařazeny do 
oblastí, které budou touto rozvodnou napájeny.  Zajistí: p.Holubová 
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5/2007 Žádost občanů ul. Pod Haltýřem o úpravu vzrostlých dubů, které již rostou 

mimo les v příkopě a dále se rozšiřují směrem do ulice Pod Haltýřem. Nutno 
požádat Městské lesy Hradec Králové a.s.   Zajistí: p.Holubová 

 
6/2007 Členové komise hovořili o zákazu vstupu osob i zvířat do honitby Honebního 

společenstva Svinary v katastrálním území Svinar, které je  každý rok 
pravidelně obnovováno. 

 
Po projednání předešlého zápisu a  nových bodů  odpovídali „staří“ členové komise „novým“ 
na jejich dotazy ohledně práce komise v minulých letech. Současně diskutovali o akcích, 
jejichž realizace se přesouvá do dalších let a o nových prioritních požadavcích komise na 
volební období 2006 -2010 (viz příloha tohoto zápisu).  
Paní předsedkyně navrhla, aby si členové rozdělili funkce, které práce v komisi vyžaduje. Její 
návrh byl přijat takto: 
Ing.Alena Hamplová  -   předsedkyně, nakládání s odpady (separovaný i komunální odpad) 
Jana Holubová -   místopředsedkyně, styk s odbory magistrátu města 
Hana Al-Rashyová -   pokladní 
Zbyněk Večerník -   dohled  nad technicko-investičními akcemi Svinar 
František Novotný -   „správce místních věcí svinarských“  
Zdeňka Slezáková -   zveřejňování  písemných zpráv ve vývěskách, „správce“ hřiště  
        (půjčuje sportovní nářadí, dohled nad údržbou), gratulace jubilantům 

    a vítání občánků 
Jiřina Šťastná  -   gratulace jubilantům a vítání občánků 
Blanka Menclová -   písemná korespondence a psaní zápisů 
Ing. Petr Hušek -   aktualizace webových stránek komise (www.hradeckralove-org.) 
PhDr.Romana Lišková-  kulturní „referent“ 
Jan Trampota ml. -   styk s osadami 
 
 
 
 
  

     Příští schůzka KMS se uskuteční  
ve středu dne 14. února  2007 od 19,30 hod.  

v klubovně Sboru dobrovolných hasičů ve Svinarech. 
 

 
 
 
 
za Komisi místní samosprávy Svinary 
Ing.Alena Hamplová 
předsedkyně 

http://www.hradeckralove-org/�
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