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      Zápis č. 9/2007  
ze schůzky KMS Svinary, konané dne 12.9.2007  
 

Přítomni:  p.Holubová,  p.Šťastná, p.Novotný, p.Večerník, Ing.Hušek, p.Slezáková, p. Trampota, 
Omluveny:  Ing.A. Hamplová, p. Al-Rashyová  
Nepřítomna:  p.Menclová 
Host: p. V. Runštuk 
 
Paní Holubová, místopředsedkyně komise,  přivítala v úvodu všechny přítomné a zahájila jednání 
dnešní schůze rekapitulací úkolů z minulých schůzí: 
 
 

k 41/2007 červené terénní vozidlo s řadou reflektorů na střeše, RZ: 7 AO-9454 (na bocích 
nápis „Výkup nákladních vozů). Dle vyjádření MP nezaznamenala žádnou činnost, 
která by byla v rozporu se zákony ČR. 

Požadavky na městskou policii – p. Krenčíka: 

k 42/2007 pravidelná kontrola nočního klidu u jezu poblíž mostu přes řeku Orlici, hlavně 
v pátek a sobotu. Dle vyjádření p. Krenčíka proběhlo v průběhu letní sezóny několik 
desítek kontrol. 

k 44/2007 odstranění suché větve akátu podél komunikace v ul. Stříbrné na trase ke 
Stříbrnému rybníku – do uzávěrky mostu bude provedena údržba celého úseku 

k  49/2007 nebezpečná dopravní situace na ul. Bratří Štefanů u„tržiště“ s ovocem, vínem a 
   „uměleckými“zahradními předměty – nedochází k žádnému přestupkovému jednání 
  z pohledu městské policie (vozidla zastavují mimo komunikaci) 
 
Stále platí požadavek komise na kontrolu nedovoleného parkování ve Svinarech, jízda po  
travnaté ploše u mostu, volný pohyb psů, nepovolené skládky – okrskář byl upozorněn na další 
černé skládky, které slíbil prověřit. 
I Vy se můžete se svými problémy obracet na strážníka městské policie, pana Petra Krenčíka  
na adrese petr.krencik@mmhk.cz . 
Nové: 
50/2007 řešit stání v křižovace Ostrovní X Ke Splavu. Komise podporuje i případné umístění 
  dopravní značky „Zákaz stání“. 
 

k 3/2005 Realizace chodníku v ul.Stříbrná : akce trvá, přípravy probíhají: dle vyjádření 
Ing.V.Avramovova bude v trase budoucího chodníku zatím vynechána část, kterou 
není možno, vzhledem k nedořešeným majetkoprávním vztahům (duplicita), 
realizovat. V současné době dochází k obnově vyjádření dotčených orgánů, aby 
mohlo být zažádáno o územní rozhodnutí. Realizace by měla probíhat v roce 2008. 

K bodům projednávaným na minulých schůzkách: 

 
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. Protože do dnešního dne nejsou dořešeny 
majetkoprávní vztahy s vlastníky pozemků podél komunikace, je zažádáno o územní 
rozhodnutí pouze na I. etapu, která je umístěna pouze na pozemcích Města HK.  
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 Bohužel, je mnoho vlastníků pozemků, kteří zatím nesouhlasí s výkupem a brání tak 

prioritě obce, která trvá bezmála 10 let. 
 
k 25/2006 Protipovodňové hráze :  získali jsme další podklady od kartografického ústavu 

v Dobrušce. Písemné vyjádření vedoucího odboru životního prostředí přikládáme k 
tomuto zápisu (do vývěsek KMS). 

 
k 29/2006 Čištění rybníčku:  

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 této problematice vystoupil host – p. Runštuk, který rovněž předal KMS své 
vyjádření (viz příloha tohoto zápisu, rovněž zveřejněno ve vývěskách). 
Dne 21.9.07 proběhne jednání na magistrátu města za účasti vedoucích příslušných 
odborů, p. Runštuka a za komisi se tohoto jednání zúčastní p. Večerník

 

. Komise 
místní samosprávy byla seznámena panem Runštukem  o domnělých příčinách 
vzniklého stavu, které podpořili i přítomní členové KMS - „starousedlíci“. Komise 
proto doporučuje k nápravě dnešního stavu rybníka použít technickou 
dokumentaci z roku 1942, podle které byl rybník udržován v bezproblémovém 
provozu do roku 1970. Komise rovněž žádá, aby bylo přihlédnuto k 
argumentům pana Runštuka, opírající se právě o dokumentaci a řešení z roku 
1942 a aby tyto jeho argumenty byly posouzeny kvalitním odborným posudkem. 
Komise podporuje takové řešení, které zabrání dalšímu zhoršování stavu. 
Potvrzuje, že v uplynulých cca 40 letech se kvalita vody v rybníce rok od roku 
snižuje. Přesto je pro zachování rybníku, který je nedílnou součástí městské 
části Svinary! 

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 pro neúčast p. Menclové 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. Tento bod je do dnešního dne bez odezvy odboru správy majetku města. 

 
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. 

 
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, 
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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 38/2007 změna 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 dnešnímu dni neprovedeno. 
 
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 
dnešnímu dni bez další reakce. 

 
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. Komise napíše dopis Krajskému úřadu 
Královéhradeckého kraje, neboť práce téměř nepostoupily, pohyb pracovníků na 
staveništi je téměř zanedbatelný a občané prostřednictvím své KMS vyjadřují vážné 
obavy o dodržení stanoveného termínu dokončení. Život v naší městské části je touto 
(ne)stavbou již půl roku ochromen a přes několikeré upozornění stavební práce 
viditelně nepokročily. 

 
k 47/2007 KMS upozorňuje a žádá o opravu propadlé žulové dlažby v autobusové  

zastávce  na straně u Bartošů – zatím bez odpovědi 
 

k 48/2007 obnovení vodorovného dopravního značení v ulici Bratří Štefanů – dle vyjádření 
  Ing.P.Černé, vedoucí odboru dopravy, byl náš požadavek shledán oprávněným a 
  předán příslušnému silničnímu úřadu – tedy Krajskému úřadu Královéhradeckého 
  kraje k nápravě 
 
 

51/2007 KMS projedná s DpmHK opravu podhledu zastávky MHD – Podhůří (směr HK), 
Nově projednávané body: 

  které je poškozené (opakovaně diskutováno na schůzích KMS)   
         Zajistí: p.Holubová 
 
52/2007 výměna oken a GO fasády na klubovně SDH: stav oprav je zatím opět velmi 
  neutěšený (stejně jako u opravy sociálního zařízení), informována Správa 
  nemovitostí a za KMS je pověřen účastí na kontrolních dnech 
 

p. Zbyněk Večerník 

53/2007 KMS vyjadřuje opožděně nesouhlas se záměrem č. 54/2007 prodeje pozemku  v 
  uliciPodhůrská (v těsném sousedství veřejné plochy, kde se konají společenské akce 
  osady U Mlejna) 
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54/2007 požádat o reklamaci herního prvku na dětském hřišti „Školní tabule“, která je 
  silněprorezivělá a neslouží svému účelu. Rovněž dáváme podnět pro umístění 
  výstražné tabule, že herní prvky jsou pouze pro děti, nikoliv pro rodiče a dospělé !!! 
         Zajistí: Ing.Hamplová 
 
55/2007 zeď u křížku se soškou Panny Marie – doporučení odboru památkové péče 
         Prověří: Ing.Hušek a J.Trampota ml. 
 
56/2007 prověřit termín velkoobjemového svozu odpadu tak, aby těsně předcházel sběru 
  železného šrotu, který provádí SDH Svinary. Zatím tento sběr šrotu předběžně 
   naplánován na  20.10.07.    Zjistí: p.Holubová  
 
57/2007 gratulace jubilantům    Zajistí: p. Slezáková a p.Šťastná  
 
58/2007 písemně požádat VČE, aby písemně avízovaly odečet stavu elektroměrů tak, aby 
  komise mohla informovat své občany  Zajistí: p.Holubová 
 
59/2007 požádat TS HK o posouzení zdravotního stavu zbylé lípy u křížku v Podhůří. 
  Komiseobdržela nabídku na možnost odborného vysazení dvou stejně vzrostlých 
  stromů (dlepředchozí konzultace s TS HK)  Zajistí: Ing.Hamplová 
 
60/2007 proběhla diskuse ohledně využití starého sušáku požárních hadic. Komise se 
  přiklání k variantě „sušák odstranit“. Tato varianta byla doporučena zástupcům SDH 
  k projednání.       
 
61/2007 diskutována otázka organizování „Mikulášské besídky“. Bude projednáno na příští 
  schůzce, kde členové předloží své návrhy (místo konání, organizační zajištění atd.) 
         Úkol pro všechny členy KMS 
 

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 10. října  2007 od 19,30 hod.  

v klubovně Sboru dobrovolných hasičů ve Svinarech. 
 
 
za Komisi místní samosprávy Svinary 
J.Holubová 
místopředsedkyně 
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