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         Zápis č. 4/2007  
ze schůzky KMS Svinary, konané dne 11.4.2007  
 

Přítomni: p.Al-Rashyová, Ing.Hamplová,  p.Holubová,  PhDr.Lišková,  p.Menclová, 
p.Slezáková, p.Šťastná, Ing.Hušek, p.Novotný, p.Večerník, p.Trampota ml.  
Hosté: strážníci městské policie  
 
Ing.Hamplová, předsedkyně komise, v úvodu přivítala všechny přítomné.  
Prvním bodem schůzky byla návštěva strážníků městské policie. Pan Ryba nám představil 
nového strážníka, pana Petra Krenčíka, který bude mít na starosti Malšovu Lhotu a Svinary. 
Jeho úkolem bude seznámit se s místní problematikou a bude pro naše občany kontaktní 
osobou při řešení problémů (špatné parkování, nepořádek na veřejných prostranstvích a 
podobně). Kontakt na pana Krenčíka je petr.krencik@mmhk.cz. 
 
 
K bodům projednávaným na minulých schůzkách: 
  
k 3/2005 Realizace chodníku v ul.Stříbrná : zahájena obnova všech vyjadřovacích 

řízení k zamýšlené akci, majetkové poměry byly téměř dořešeny,  realizace 
výstavby chodníku by měla být zahájena neprodleně po vyřízení všech nutných 
administrativních úkonů. 

 
Priorita 1999  Postup prací na zamýšlené cyklostezce a chodníku na trase Stříbrný 

rybník – Svinary : projektová dokumentace je hotova, řeší se majetkové 
poměry a pokud se podaří dotčené pozemky letos vykoupit, terénní práce 
mohou nastat již koncem letošního roku. 

 
k 47/2005       Vítání občánků: čekáme na informaci z matriky o počtu nově narozených dětí. 
 
k 25/2006 Protipovodňové hráze :  stále v jednání. 
              
k 29/2006 Čištění rybníčku: v plánu odboru správy majetku města je zpevnění hráze 

terénní úpravou. Tato akce však bude novou samostatnou investiční akcí, 
kterou je nutné schválit a vyčlenit finanční prostředky v rozpočtu města.  

 
k 38/2006 Oprava komunikace na mostě:  zatím byl provizorně  upraven povrch  

vozovky. S velkou rekonstrukcí mostu se počítá v r.2008, jako akcí  
Královéhradeckého kraje. 

 
k 72/2006 Prodloužení místního rozhlasu : odhad nákladů na toto prodloužení přesáhl 

finanční možnosti odboru vnitřní správy magistrátu města na tento rok. Přesto 
odbor bude hledat finanční prostředky. Budeme Vás informovat. 

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

komise konstatuje, že zápach přetrvává.Zpráva byla zaslána 23.3. 07 na VAK. 
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k 4/2007 Na základě zaslané žádosti komise jsme obdrželi vyjádření ČEZ k zajištění 

zásobování Svinar elektřinou, viz přiložený dopis.  
   
k 8/2007 Dětský den : ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů bude probíhat 

9.června. Dopoledne budou na hřišti hry a soutěže pro děti, odpoledne budou 
ukázky hasičské techniky a netradiční soutěže dospělých. 

  KMS odsouhlasila peněžní dar  6.000,- Kč z fondu komise na nákup cen pro 
dětské soutěže.  

 
k 10/2007 Lípy v Podhůrské ulici: žádost o posouzení a případné prořezání Technické 

služby HK – požadované ošetření bude provedeno v dalším období 
vegetačního klidu, tzn.na podzim r. 2007. 

 
k 11/2007 Borovice v ulici Stříbrné a Bělečské (podezření, že stromy jsou napadeny 

chorobou):  podle vyjádření Technických služeb se nejedná o přenosné 
onemocnění, stromy budou průběžně udržovat a suché větve odstraňovat. 

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

dříve používanou cestou za písníkem:  řeší odbor správy majetku města. 
 

k 14/2007 Špatný technický stav BILLBOARDŮ v úseku Slezské Předměstí-Parlament: 
došlo k nápravě, billboardy jsou opraveny. HOTOVO. 

 
k 15/2007 Výměna skleněné výplně zastávky DPmHK- zastávka Podhůrská: 

HOTOVO. 
 
k 17/2007 Správa sportovního hřiště ve Svinarech : smlouva na umístěnou reklamu je 

platná do konce roku 2007.  
 
k 18/2007 Zákaz vstupu na honební pozemky:  vzhledem k tomu, že bylo podáno 

několik odvolání (celkem 4  KMS, vedení MŠ, zástupci rybářů) vyhláška 
nenabyla právní moci. Celá věc byla předána na Krajský úřad Králové-
hradeckého kraje k posouzení. 

 
 
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 
– dle rozhodnutí města si občané mohou zřídit vodovodní řad pouze na vlastní 
náklady.  

 
16/2007 Dotaz ke vznesené žádosti chatařů osady Ostrov ohledně vybudování 

kanalizační přípojky. Předáno na příslušné odbory magistrátu. 
 
k 19/2007 Žádost od rodin Bartošových z ulice Větrná o umístění košů na psí 

exkrementy na začátek a konec této ulice. Koše umístěny - HOTOVO. 
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Požadavky na městskou policii: 
Nadále platí kontrola nedovoleného parkování ve Svinarech, jízda po travnaté ploše u mostu,  
volný pohyb psů, nepovolené skládky, rušení nočního klidu v oblasti odpočinkové plochy u 
jezu ….  
I Vy se můžete se svými problémy obracet na strážníka městské policie, pana Petra Krenčíka  
na adrese petr.krencik@mmhk.cz, viz informace v úvodu zápisu. Další kontakt  
naleznete v dohledné době v našich vývěskách. 
 
 
Nově projednávané body: 
 
20/2007 Informace o plánované výstavbě chodníku v ulici K Lesu: bude zadána 

studie, která  navrhne možné varianty umístění chodníku. S těmito variantami 
budou občané této ulice seznámeni formou veřejné schůze, o jejímž konání 
budete včas informováni. 

 
21/2007 Na opětovnou žádost pana Petříčka jsme požádali o vyřešení stékající vody 

z přístřešku na kola na jeho zídku. Přístřešek byl posunut směrem 
k plakátovací ploše. HOTOVO. 

 
22/2007 Byli jsme vyzváni o sepsání připomínek k jízdnímu řádu MHD. Dle 
a 19/2006 předchozích námětů jak komise, tak i spoluobčanů požádáme o následující 
 rozšíření služeb Dopravního podniku města Hradce Králové: 
 na lince MHD č. 17 (ve směru Slezské Předměstí) v ranních hodinách jede 

autobus ve 4,39 hod. a pak až v 6,11 hod. Požadujeme přidání autobusového 
spoje tak, aby lidé mohli dojíždět do zaměstnání na 6,00 hodinu, což znamená 
odjezd ze Svinar cca v 5,20 hod.   
Dále opakovaně žádáme o rozšíření nočního spoje cca ve 23,30 hod. 
z hlavního nádraží do Svinar. Navrhujeme případné přehodnocení 
nevyužitých spojů  do Svinar (pokud se takové vyskytují) právě za tyto 
dva nově uvedené. 
 

23/2007 Obdrželi jsme územní rozhodnutí o umístění stavby RD v ulici Ostrovní, ke 
kterému nemáme žádných námitek. 

 
24/2007 Projednání pozemkových vztahů pod zastávkou  a zálivem MHD „Odbočka 

Běleč“,  křižovatce Bělečská, jedná se o odkupu nebo směně tohoto pozemku 
pro rekonstrukci zastávky a vybudování zálivu pro zastávku MHD - řeší odbor 
správy majetku města. 

 
25/2007 Nový územní plán: budeme sledovat další vývoj a průběžně Vás budeme 

informovat. 
 
26/2007 Pan Večerník nás informoval o častém výskytu požárů ve Svinarech. Od 

počátku roku tu hořelo už 3x!  
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27/2007 Svinarští hasiči budou žádat o novou větší cisternu: komise byla požádána o 

vyjádření. Komise plně podporuje tento záměr. 
 
28/2007 Chodník k mostu v Podhůří má propadlou dlažbu: v zimě nejde udržovat.  

            Možnost opravy zjistí Ing. Hamplová 
 
 
 
 
 
 
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU  PROBĚHNE 

V NEDĚLI 29.4.2007 
 

9,30 - 9,50 hod.  Svinary – hospoda U Karla 
9,55 - 10,15 hod.  Svinary – prodejna 

10,20 - 10,50 hod.  Svinary – křižovatka ulic K Lesu x K Borku 
 
 
 
 

Svoz biokompostainerů probíhá každou lichou 
středu 

 
 
 

Na internetových stránkách: www.hradeckralove.org.  bylo pod naší KMS 
zřízeno diskusní fórum, kam můžete směrovat své připomínky a náměty, ale i 

diskutovat. 
 

     Příští schůzka KMS se uskuteční  
ve středu dne 9. května  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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