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      Zápis č. 7/2007  
ze schůzky KMS Svinary, konané dne 11.7.2007  
 

Přítomni: p.Al-Rashyová, Ing.Hamplová, p.Holubová, p.Menclová, p.Šťastná, p.Novotný, 
p.Večerník, p. Trampota, za městskou policii – p. Krenčík 
Omluveni: PhDr.Lišková,  p.Slezáková, Ing.Hušek 
Hosté: p. Sováková, p. Horáčková, p. Baďura 
 
Ing. Hamplová, předsedkyně komise,  přivítala v úvodu všechny přítomné a požádala hosty – 
paní Sovákovou a Horáčkovou, aby komisi sdělily důvod své návštěvy. Obě dámy, 
v zastoupení občanů,  vyjádřily ostrý nesouhlas se stavem ulice Pod Haltýřem, Malinová a 
Citrusová. Požádaly komisi o součinnost při prosazení rekonstrukce výše uvedených ulic. 
Ing.Hamplová, p.Holubová i p. Večerník sdělili oběma spoluobčankám informace ohledně 
stavu  těchto ulic:  požadavek na rekonstrukci ulic Pod Haltýřem a Malinová je mezi prvními 
a dlouholetými prioritními požadavky naší komise. Bohužel, finanční prostředky na tuto 
rekonstrukci město dosud nevyčlenilo. Komise průměrně 2x ročně upozorňuje na špatný stav 
komunikace Pod Haltýřem, úředníci magistrátu města opětovně reklamovali provedení oprav 
komunikace u firmy, která prováděla její opravu. Zhruba 1x ročně se provádí její dílčí opravy 
recyklátem, v minulém roce opravili nejhrubší výtluky betonem. Ulice Citrusová byla 
obratem po písemné žádosti opravena recyklátem, stav po opravě je nyní neutěšený. Dle 
vyjádření pracovníků TS HK bude komunikace upravena, ale bohužel, opět pouze recyklátem. 
Na položení asfaltového povrchu nejsou vyčleněny finanční prostředky.  

Komise požádala obě dámy, aby, samozřejmě dle možnosti, zachytily okamžitý 
neutěšený stav (po dešti) na digitální fotoaparát a snímky zaslali KMS (mail pro zaslání 
fotografií: a.j.a.f.i.k@seznam.cz). 
 
Požadavky na městskou policii – p. Krenčíka: 
Dalším bodem programu byly body určené Městské policii Hradec Králové. 
k 29/2007 Autovrak u hřiště – dle pana Krenčíka,  okrskáře Svinar, byl autovrak na 

náklady majitele odstraněn. 
k 41/2007 KMS upozorňuje na červené terénní vozidlo s řadou reflektorů na střeše 

(tovární typ není znám), RZ: 7 AO-9454 (na bocích nápis „Výkup nákladních 
vozů“), které byl viděn, jak jezdí v polích se vzrostlým obilím mezi městskou 
části Svinary  a Slatinou. Je podezření, že jezdí i po jiných pozemcích 
přírodního parku Orlice – stížnost  urgována 

nové 42/2007 Komise požádala o pravidelnou kontrolu nočního klidu u jezu poblíž mostu 
přes řeku Orlici, hlavně v pátek a sobotu. Stále častěji se tam schází mládež, 
která provádí noční výtržnosti (hluk, poházené plastové láhve, rozházené sáčky 
na psí exkrementy, vytrhané odpadkové koše, převrácená žlutá popelnice atd.) 

nové 43/2007 KMS požádala o zajištění úpravy zeleného živého plotu v ul. Ostrovní, která 
vážně brání oboustrannému průjezdu touto ulicí. 

nové 44/2007 Komise tlumočila požadavek občanů na odstranění suché větve akátu podél 
komunikace v ul. Stříbrné na trase ke Stříbrnému rybníku. 

Nadále platí požadavek komise na kontrolu nedovoleného parkování ve Svinarech, jízda po  
travnaté ploše u mostu, volný pohyb psů, nepovolené skládky  
I Vy se můžete se svými problémy obracet na strážníka městské policie, pana Petra Krenčíka  
na adrese petr.krencik@mmhk.cz . 

mailto:petr.krencik@mmhk.cz�
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K bodům projednávaným na minulých schůzkách: 
k 36/2007    Požadavek p.Hradila: neopravená silnice v ulici Na Stávku. Komunikace  

byla dle možnosti upravena recyklátem. Osobní kontrolou zástupce KMS po 
silném dešti nebylo zjištěno v této ulici větších závad. Na položení asfaltového  
koberce nejsou ani Technickými službami města Hradec Králové, ani  
magistrátem města,  vyčleněny finanční prostředky a není to ani v plánu. 
Pan Pešl, pracovník odboru správy majetku, nám k požadavku uvést  
komunikaci do původního stavu po vybudování kanalizace sdělil,  že oprava 
této komunikace byla prováděna v době, kdy kontrolní činnost nad kvalitou 
oprav prováděla organizace Technické služby Hradec Králové (nyní ji provádí 
magistrát města). Bohužel, reklamace této komunikace se měla provést 
bezprostředně po dokončení kanalizace. Dnes je již dílo mimo záruční dobu. 
Současně nám sdělil, že případné zhotovení kvalitnějšího povrchu by si 
vyžádalo nejen investice do položení samotného živičného koberce, ale i 
instalace příslušenství komunikace, jako jsou obruby a dešťové vpusti. 

 
k 3/2005 Realizace chodníku v ul.Stříbrná : akce trvá, přípravy probíhají. 
 
Priorita 1999  Postup prací na zamýšlené cyklostezce a chodníku na trase Stříbrný 

rybník – Svinary : projektová dokumentace je hotova, zatím se nepodařilo 
vykoupit některé pozemky. Akce trvá, přípravy probíhají. 

 
k 47/2005       Vítání občánků: ve 2. čtvrtletí se u nás narodily dvě holčičky: 
  Magdalénka Felcmanová 
  Kateřinka Michalčáková 
 Vítáme holčičky mezi nás!   Osobní gratulaci zajistí p. Slezáková a p. Šťastná 
 
k 25/2006 Protipovodňové hráze :  získali jsme další podklady od kartografického 

ústavu v Dobrušce. Jednání dále probíhají na úrovni magistrátu města a Povodí 
Labe s.p. 

 
k 29/2006 Čištění rybníčku: žádáme o prověření, zda byly odstraněny závady uvedené 

v protokole o kolaudaci, dále upozorňujeme na závady, které se projevily po 
napuštění rybníčka (nízká hladina vody, voda je zelená, zabahněná), zadní 
rybník je zcela bez stavidla, místy vystupuje bahnité dno. 

 V této souvislosti žádáme o využití mobilní  přečerpávací komory ve 
vlastnictví profesionálních hasičů na vyčerpání vody z rybníčku. Výměna vody 
by mohla zlepšit její kvalitu. Z magistrátu města zatím nedošla písemná 
odpověď. 
K dnešnímu dni obdrželi spoluobčané přilehlých nemovitostí  od Technických 
služeb Hradec Králové dopis, upozorňující na plánovanou rekonstrukci 
opevnění rybníka dle projektové dokumentace zaslané v příloze. Současně byli 
tito občané vyzváni ke sdělení případných připomínek. 

 
k 72/2006 Prodloužení místního rozhlasu : v jednání. Akce je v plánu odboru vnitřních 

služeb na rok 2008. Komise  provede zakreslení stávajících amplionů do mapy 
území Svinary – jih. Úkol trvá.    Zajistí: p.Menclová 
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k 73/2006 Silný zápach z kanalizace v úseku Parlament – začátek Podhůří  

komise konstatuje, že zápach přetrvává. Obdrželi jsme vyjádření Ing.P. 
Lipovského, výkonného ředitele  Královéhradeckého provozní, a.s. (přílohou 
tohoto zápisu). 
 

k 12/2007 Komise podporuje směnu pozemku cesty v písníku Svinary za pozemky pod 
dříve používanou cestou za písníkem:  řeší odbor správy majetku města. Zatím 
nebyl odstraněn plot. 

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

kanalizační přípojky: žádost byla na programu výboru pro územní plánování  
dne 24.5.2007. Dosud jsme neobdrželi žádnou písemnou informaci o výsledku 
projednání. 
 

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. O umístění chodníku bude hlasováno na veřejné 
schůzi, kde budete mít možnost spolurozhodnout o tomto umístění. Akce trvá. 

 
22/2007 K jízdnímu řádu: řešíme připomínky některých spoluobčanů, že navazující 

autobusy u Stříbrného rybníka nečekají na přestupující, kteří nestihnou přejít 
poměrně rychle  k druhé zastávce. Vzhledem k náročnějšímu terénu je třeba 
dodržovat čas určený k přesunu cestujících. Ing.V.Pejřil, technický náměstek 
DPmHK, nás ujistil, že předá pokyn všem službu konajícím řidičům. 
Současně nám sdělil, že  bude od platnosti nového jízdního řádu (9.12.2007) 
přizpůsoben autobus do Hradce Králové cca v 5,20 hod. Se zavedením nočního 
autobusu ve 23,30 hod. Dopravní podnik města Hradec Králové opět nepočítá. 
Projednáme  možnosti řešení (okružní jízda po okrajových městských částech, 
či případná výměna za jiné konkrétní spoje) s Ing.P.Finfrlovou, náměstkyní 
primátora.       Zajistí: p.Holubová 
 

24/2007 Projednání pozemkových vztahů pod zastávkou  a zálivem MHD: na 
jednání rady města byl schválen záměr výstavby nové zastávky a po schválení 
v zastupitelstvu města by mělo být zahájeno jednání o směně pozemku a 
následných krocích vedoucích k realizaci nového zálivu a přístřešku MHD. 
Akce trvá. 

 
28/2007 Chodník k mostu v Podhůří má propadlou dlažbu: oprava přislíbena 

Technickými službami Hradec Králové v červnu – HOTOVO.   
 
 30/2007 Ulice Stříbrná – žádáme SÚS o opravu krajnice: HOTOVO.  
 
32/2007 Žádost o demontáž  lamp veřejného osvětlení s příslušenstvím ze 

soukromých pozemků u písníku a jejich přemístění na potřebná místa v osadě 
Ostrov  - na základě telefonické dohody budou demontovány. S požadavkem 
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na zajištění výstavby sloupů VO v osadě Ostrov je nutné se 
obrátit na investiční odbor magistrátu města. Akce trvá. 

 
37/2007 KMS žádá komisi bezpečnosti o řešení nebezpečného nájezdu u Parlamentu 

na hlavní silnici do Hradce Králové. Navrhujeme zřídit zde připojovací pruh  
pro snadnější odbočení vlevo. Bylo předáno odboru dopravy k vyřízení. 
Požadavek trvá. 

 
38/2007 KMS žádá o změnu dopravního značení z původní „Stezky pro chodce“ na 

„Stezku pro chodce a cyklisty“. Bylo projednáno na komisi bezpečnosti a bude 
jednosměrně upraveno dopravní značení. 

 
39/2007 Proběhlo sekání trávy podél silnic a chodníků ve Svinarech, není posečen břeh 

u Orlice (v péči Povodí Labe) a není provedeno dosekání některých městských 
pozemků. Požádán o zajištění telefonicky pan Pala, závod  Žamberk, byla 
přislíbena náprava. Technické služby dokončují po městě další seč dle pořadí 
důležitosti, městské pozemky a hřiště budou brzy posečeny. 

 
40/2007 Žádost  občanů o zrušení zákazu zastavení v ulici Podhůrská před domem 

čp.75 (viz přiložená žádost obyvatel části této ulice). Je nutné doporučení 
městské policie, která požadavek prověří na místě. Akce trvá. 

 
Nově projednávané body: 
 
44/2007 KMS vyjadřuje hrubý nesouhlas s průběhem prací na opravě mostku přes 

Stříbrný potok, zejména upozorňuje na prudce klesající „chodník“, který je 
obtížně schůdný pro starší spoluobčany a maminky s kočárky. Současně 
upozorňuje na stav, kdy stavební práce téměř neprobíhají. Komise zdůrazňuje 
omezení, která uzavření silnice do Svinar pro naše občany znamená, a žádá, 
aby čas, kdy je tato komunikace uzavřena, byl účelně využit. Obává se, že 
nastaly problémy, které se však neřeší, a stavba bude na podzim prodloužena, 
což by bylo neúnosné. Připomínáme že naši občané  musí jezdit do Malšovic 
k lékaři či na poštu a to  buď s přestupováním linkami MHD, nebo autem 
objížďkou přes Slezské Předměstí, kde jsou stále větší problémy s vyjížděním 
na ul. I. třídy směr Třebechovice. S probíhajícími opravami na  I. silničním 
okruhu je doprava ve městě komplikovaná a tak každý výjezd  do Malšovic je 
opravdu náročný.  

 
 
Vyřízení korespondence našich spoluobčanů: 
45/2007 Na komisi podal písemnou stížnost Ing.T.Voříšek ohledně nepořádku kolem 

kontejnerů v minulém týdnu. Přílohou zaslal  několik starších a aktuálních 
fotografií stavu kolem kontejnerů. Stížnost jsme obratem přeposlali řediteli 
Hradeckých služeb a.s., Bc. Radku Sokolovi. V zastoupení nám odpověď 
Ing.Voříškovi zaslal  v kopii zastupující pracovník Ing. Pavel Kaplan, vedoucí 
provozu. 
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Svoz biokompostainerů probíhá každou 
sudou středu 

 
 
 
 
 
 

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

nyní na něm naleznete několik diskusních témat – připojte svůj názor! 
 

     Příští schůzka KMS se uskuteční  
ve středu dne 8. srpna  2007 od 19,30 hod.  

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

http://www.hradeckralove.org/�
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