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      Zápis č. 8/2007  
ze schůzky KMS Svinary, konané dne 8.8.2007  
 

Přítomni: p.Al-Rashyová, Ing.Hamplová, p.Holubová,  p.Šťastná, p.Novotný, p.Večerník,  
     Ing.Hušek 
Omluveni:  p.Slezáková, p. Trampota,  
Nepřítomny: PhDr.Lišková, p.Menclová 
 
Ing. Hamplová, předsedkyně komise,  přivítala v úvodu všechny přítomné a zahájila jednání dnešní 
schůze rekapitulací úkolů z minulých schůzí: 
 
Vzhledem k nepřítomnosti městského strážníka úkoly na městskou policii trvají beze změn. 
Požadavky na městskou policii – p. Krenčíka: 
k 41/2007 KMS upozorňuje na červené terénní vozidlo s řadou reflektorů na střeše, RZ: 7 AO-

9454 (na bocích nápis „Výkup nákladních vozů) 
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 - HOTOVO 

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

nové 49/2007 KMS upozorňuje na nebezpečnou dopravní situaci, která vzniká zastavováním  
vozidel na ul. Bratří Štefanů na „tržišti“ s ovocem, vínem a „uměleckými“ 
 zahradními předměty 

 
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 . 
nové 49/2007 KMS upozorňuje na nebezpečnou dopravní situaci, která vzniká zastavováním  

vozidel na ul. Bratří Štefanů na „tržišti“ s ovocem, vínem a „uměleckými“ 
 zahradními předměty 

 
K bodům projednávaným na minulých schůzkách: 
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 
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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:  

Dle informace Technických služeb Hradec Králové paní Marešové ze dne 18.7.2007a 
místního šetření konaného dne 20.7.2007 uvádíme: 

-     Dosypání hráze podél přístupové cesty k výpusti dolního rybníka bylo již 
realizováno. 

-     Oprava komunikace po výkopových pracích mezi horním a dolním rybníkem bude 
provedena do 31.5.2008, jak bylo dohodnuto při kolaudačním řízení a uvedeno 
v kolaudačním rozhodnutí. 

-     Nízká hladina je zapříčiněna částečně tím, že do rybníku jsou přiváděny pouze vody 
z pramenů, případně dotace vody pomocí srážek. Nízká hladina je také udržována 
kvůli (již ohlášené) úpravě břehů na návodní straně rybníka. 

-     Požadavek na využití mobilní přečerpávací komory ve vlastnictví profesionálních 
hasičů na vyčerpání vody z rybníčku by kvalitě vody nepomohla, poněvadž se jedná o 
dotaci vody z velkého rybníka, který jak již bylo výše uvedeno je dotován z pramenů 
a srážkových vod. Odtok z malého rybníčka je přirozenou cestou do řeky Orlice. 

-     Dále Vám sdělujeme, že proběhne akce rekonstrukce horní hráze rybníka p.č.22 
(velký rybník). Akce je vedena na Magistrátu města Hradec Králové, odboru 
životního prostředí pod č.j. 67486. 

 
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 

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

používanou cestou za písníkem:  řeší odbor správy majetku města. Plot zatím nebyl 
odstraněn. 

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

přípojky: žádost byla na programu výboru pro územní plánování  
dne 21.6.2007 se stanoviskem: 
„Výbor nemá námitek proti vybudování kanalizačního a vodovodního řadu v osadě 
Ostrov z pohledu územního plánování“. 
 

k 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. 

 
k 24/2007 Projednání pozemkových vztahů pod zastávkou  a zálivem MHD: na jednání 

zastupitelstva města bude předložen ke schválení směna pozemku pro záměr 
výstavby nového zálivu a přístřešku MHD. Akce trvá. 
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k 22/2007 K jízdnímu řádu: od 3.9. do konce výluky bude zaveden na 

žádost naší komise zkušební provoz na noční lince MHD č. 11, 
který odjíždí z hlavního  nádraží ve 23,20 hod. Komise prosí 
občany, aby této linky dle možnosti využívali, neboť na tomto 
zkušebním provozu bude záležet, zda tento autobus přidají do 
pravidelného jízdního řádu. 
 

k 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 na zajištění výstavby sloupů 
VO v osadě Ostrov je nutné se obrátit na investiční odbor magistrátu města. Akce 
trvá. 

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

na hlavní silnici do Hradce Králové. Dle sdělení odboru dopravy tento odbor zažádal 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje o stanovení dopravního značení a pokud bude 
souhlasit policie ČR a pokud bude dle plánu vlastník komunikace – ŘSD opravovat 
povrch křižovatky, čímž ji rozšíří, aby se tam navrhované úpravy vešly, podaří se 
letos navrhovanou úpravu letos vytvořit. 

 
k 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 upraveno 
dopravní značení jednosměrně pro stezku pro cyklisty a oboustranně pro chodce. 

 
k 40/2007 Žádost  občanů o zrušení zákazu zastavení v ulici Podhůrská před domem čp.75 . 

Odbor dopravy prozkoumá možnost umístění 2 parkovacích míst. Akce trvá. 
 
k 44/2007 Nesouhlas s průběhem prací na opravě mostku přes Stříbrný potok – KMS 

sdělila Ing.P.Finfrlové, náměstkyni primátora, stanovisko a obavy občanů a požádala 
ji, aby za město urgovala na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje dodržení 
harmonogramu prací a termín ukončení akce. 

 
 
Vyřízení korespondence našich spoluobčanů: 
45/2007 Stížnost Ing.T.Voříška ohledně nepořádku kolem kontejnerů – veškeré stížnosti 

byly předávány řediteli Hradeckých služeb a.s., který na ně písemně reagoval. 
Současně bylo Ing.Voříškovi sděleno, že zkušební provoz stanoviště pro kontejnery 
na separovaný odpad u hřiště byl po roce (viz zápis č. 9/2006) vyhodnocen jako 
stanoviště vhodné. Konstatovala, že lidé se snaží odkládat odpad disciplinovaně a 
ukázněně (samozřejmě s výjimkami, které jsou komisí pečlivě sledovány). V letním 
období, kdy je počet obyvatel ve Svinarech několikanásobně vyšší, je hromadění 
odpadu též vyšší. Hradecké služby a.s. odpad odvážejí  celoročně 2x týdně, jak bylo 
domluveno. Na žádost komise byl upraven i svoz skla tak, aby se zamezilo odkládání 
lahví kolem kontejneru. Bohužel, kontejnery nejsou uzpůsobeny na odkládání 
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velkých lahví (3-5 l a demižonů). Komise zažádala Hradecké služby 
a.s., aby byl zajišťován pravidelný úklid stanoviště po odvozu odpadu, což bylo 
firmou akceptováno. 

 
Přes tato přijatá opatření bychom chtěli požádat všechny občany, aby udržovali na těchto 
stanovištích pořádek a v případě, že přistihnou někoho odkládat odpad nevhodný či  
velkoobjemový na tato stanoviště, aby toto neprodleně nahlásil Městské policii Hradec Králové  

– linku č. 156. 
V sobotu 11. srpna byl přistižen členkou KMS u stanoviště kontejnerů na odbočce k písníku muž, 
který vykládal role PVC. Byl vyzván, aby tento velkoobjemový odpad odvezl svým autem (s 
firemním nápisem MERIDA) do sběrného dvora. Po domluvě muž role PVC naložil a odvezl. 
 
KMS        p r o s í       spoluobčany, aby byli ohleduplní nejen ke svému domácímu prostředí, 
ale i blízkému okolí a pozorně sledovali chování ostatních, kteří mají tendence společné 
prostředí ničit a poškozovat. Jen tak si uchováme  Svinary  čisté a hezké    –    n a š e. 
 
46/2007    Ostrý nesouhlas občanů se stavem ulice Pod Haltýřem, Malinová a  

Citrusová – požadavek přednesen Ing.P. Finfrlové, náměstkyni primátora, a  
Ing.J.Henzlovi, řediteli Technických služeb Hradec Králové, p.o. Situace nadále 
zůstává s tím, že tyto ulice (vyjma Citrusové) jsou v seznamu prioritních požadavků 
s předpokládanou realizací v letech 2009 – 2010. Do této doby budou prováděny 
dílčí opravy recyklátem. 

 
Nově projednávané body: 
47/2007 KMS upozorňuje a žádá o opravu propadlé žulové dlažby v autobusové  

zastávce  na straně u Bartošů 
48/2007 KMS upozorňuje na nutnost obnovení vodorovného dopravního značení v ulici  

Bratří Štefanů 
 

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 12. září  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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