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         Zápis č. 2/2007  
ze schůzky KMS Svinary, konané dne 14.2.2007  
 

Přítomni: Ing.Hamplová,  p.Holubová,  PhDr.Lišková,  p.Menclová, p.Slezáková, p.Šťastná, 
Ing.Hušek, p.Novotný, p.Večerník  
Omluveni: p.Al-Rashyová, p.Trampota ml., 
Hosté: Ladislav Ryba – strážník městské policie  
 
Ing.Hamplová, předsedkyně komise, v úvodu přivítala všechny přítomné.  
Prvním příspěvkem schůzky bylo upozornění pana Hradila na nutnost opravy komunikace Na 
Stávku k č.p. 268 a také na nedokončení vyčištění třetího rybníčku. Dalším bodem bylo 
nedovolené parkování na stezce pro chodce vedoucí k Parlamentu, připomínka byla i 
k neodklizenému sněhu na této stezce. 
Další informace se týkala studie měření rychlosti ve Svinarech. Toto měření, jak nám sdělil 
pan Ryba, je velmi potřebné. Ukázaly to výsledky překračování rychlosti v ulici Stříbrná. 
Nadále se tedy bude průběžně v tomto úseku měření rychlosti provádět, nadále bude městská 
policie kontrolovat i dodržování správného parkování, především v ulici Květná a v ulici 
K Borku, kde zaparkované automobily brání v údržbě komunikace. 
 
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- pohlednice je možné zakoupit v potravinách Svinary a      

v restauraci U Karla. 
 

k 47/2005       Vítání občánků- akce se setkala s kladnou odezvou ze strany magistrátu města 
 
k 25/2006 Protipovodňové hráze – obdrželi jsme dopis o plánovaném čištění řeky na                
                       jaře a v létě 2007. Úložiště pro vybagrovanou zeminu a písek bude v Malšově                
  Lhotě. Auta budou projíždět ulicí Stříbrnou. 
                    
k 29/2006 Čištění rybníku – pan Kamenický nám písemně sdělil, že požádá o změnu 

rozpočtu, která by umožnila opravu hráze  Technickými službami. 
 
k 38/2006 Oprava komunikace na mostě a nájezdu na most, včetně úpravy terénu. 

Královéhradecký kraj plánuje opravu mostu na rok 2008-9.  
 
k 55/2006 Správa sportovního hřiště ve Svinarech:  
k 03/2007 Technické služby HK provedou na jaře r.2007 obměnu dřevěných laviček a 

současně instalaci požadovaných značek „Zákaz vstupu se psem“ a nové 
houpačky.  

 
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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72/2006 Prodloužení místního rozhlasu až na území Pod Haltýřem (zadní část u 

Jarkovských) a  do ulice K Borku bude provedeno začátkem roku 2007. 
 
73/2006 Silný zápach z kanalizace v úseku Parlament – začátek Podhůří. 

Královéhradecká provozní a.s. přijala opatření k odstranění zápachu (navýšení 
odvětrávací šachty) a instalovala zařízení ke sledování stavu. 

          
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.Bude opět ústně připomenuto.  
   
          

 
Vyřízení korespondence našich spoluobčanů: 
 
6/2007 Ing.Horáček v zastoupení dalších občanů ul.Pod Haltýřem (směr ke Stříbrnému 

rybníku) požádal komisi o podporu žádosti o vybudování vodovodního řadu. 
Řeší odbory magistrátu města – výbor pro územní plánování a rozvoj města.  

 
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.  
 Dle vyjádření Ing. Kamenického bude zajištěno, aby větve neomezovaly 

dopravu, a v případě, že stromy rostou na nelesních pozemcích, budou k řešení 
vyzvány Technické služby Hradec Králové. 

 Zároveň byla komise požádána o zajištění informování občanů v části ul. Pod 
Haltýřem, aby odstranili z městských a lesních pozemků různé druhy 
materiálů, popř. odpadů, strojů a zařízení. 

 
7/2007 Na žádost paní Hrdličkové komise požádala Technické služby o označení ulice 

Borová – označení umístěno.HOTOVO 
 
16/2007 Dotaz ke vznesené žádosti chatařů osady Ostrov ohledně vybudování 

kanalizační přípojky. Komise požádá příslušné odbory magistrátu o vyjádření 
k vývoji jednání této problematiky. 

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

rozblácené koleje a tráva je zcela zničena)  -řeší Městská policie. 
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Nově projednávané body: 
 
8/2007 Sbor dobrovolných hasičů bude v letošním roce slavit 125. výročí založení. 

V této souvislosti nabízí spolupořádání dětského dnu s KMS – předběžně 
plánováno na 9.června. Komise nabídku přijala. 

 
9/2007 Paní Sárená –odvodnění silnice na pozemek Sárených – budeme řešit ve 

spolupráci s Technickými službami 
 
10/2007 Lípy v Podhůrské ulici– posoudit prořezání – žádáme o posouzení a případné 

prořezání Technické služby HK 
 
11/2007 Paní Helena Mentlíková požádala komisi o posouzení zdravotního stavu 

borovic v ulici Stříbrné a Bělečské, jedná se o podezření, že stromy jsou 
napadeny chorobou- komise žádá znovu TS HK o posouzení zdravotního stavu, 
případně o ošetření stromů. 

 
12/2007 Komise podporuje směnu pozemku cesty v písníku Svinary za pozemky pod 

dříve používanou cestou za písníkem. 
 
13/2007   BIOKOMPOSTOVÁNÍ – každý občan obdrží informační leták 

s přihláškou k přistavení biokompostaineru. Registrační lístky je možné 
vyzvednout i v místním obchodě, vyplněné registrační lístky lze vložit do 
schránky místní komise, tedy pod vývěskou. Biokompostování mohou 
využít všichni občané s trvalým pobytem ve Svinarech. 

 
14/2007 Komise upozorňuje na špatný technický stav BILLBOARDŮ v úseku Slezské 

Předměstí – Parlament.  
 
15/2007 DP- zastávka Podhůrská –žádáme o provedení výměny skleněné výplně 

zastávky.  
 
16/2007 Na internetových stránkách: www.hradeckralove.org   bylo pod naší KMS 

zřízeno diskusní fórum, kam můžete směrovat své připomínky a náměty. 
 
 

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

v klubovně Sboru dobrovolných hasičů ve Svinarech. 
 
 
 
 
za Komisi místní samosprávy Svinary 
Ing.Alena Hamplová 
předsedkyně 
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