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Zápis č. 12/2007 

ze schůzky KMS Svinary, konané dne 12.12.2007  
 

Přítomni:  p. Al-Rashyová, Ing.A. Hamplová, p.Holubová, p.Novotný, p.Večerník, PhDr.Lišková, 
p.Menclová,  p.Šťastná, p. Borková  
Omluveni: Ing.Hušek , p.Slezáková, strážník MP – p.Krenčík 
Hosté: p. Hodek, p.Dušek 
  
Schůzka se mimořádně konala již od 17 hod a prvním bodem bylo seznámení se s projektovou 
dokumentací k plánované výstavbě chodníku v ulici K Lesu. Z předložené dokumentace, kterou 
nám předložili pánové Hodek ze společnosti Transconsult s.r.o. a Dušek z investičního odboru 
města, jsme se dozvěděli, že jediným technicky možným umístěním chodníku je po pravé straně 
ulice, cca půl metru od plotů rodinných domků. Dobrou zprávou je, že výstavba chodníku je možná 
bez kácení stromů s výjimkou jedné škumpy. S projektem a podrobnostmi stavby se budete moci 
seznámit na veřejné schůzi dne 16.1.2008, místo a čas schůzky bude upřesněno pozvánkami a 
vyhlášeno rozhlasem. 
  

 
Požadavky na městskou policii – p. Krenčíka: 

k 50/2007 řešit stání v křižovatce Ostrovní X Ke Splavu. Komise podporuje i případné  
umístění dopravní značky „Zákaz stání“ – požadavek stále trvá. 

 

 

Stále platí požadavek komise na kontrolu nedovoleného parkování ve Svinarech – v době 
zimní údržby nebudou neprůjezdné ulice udržovány !! 

I Vy se můžete se svými problémy obracet na strážníka městské policie, pana Petra Krenčíka  
na adrese petr.krencik@mmhk.cz . 
 
Komise konstatuje, že situace s nedovoleným parkováním se v poslední době výrazně 
zhoršuje. Především v ulici Květná a K Borku zaparkovaná auta komplikují průjezd, žádáme 
proto pana Krenčíka aby se více zaměřil na kontrolu parkování. 
 

 
K bodům projednávaným na minulých schůzkách: 

k 3/2005 Realizace chodníku v ul.Stříbrná : akce trvá, přípravy probíhají: Stále se řeší odkup 
pozemků. Realizace by měla probíhat v roce 2008. 

 
 
 
Priorita 1999  Postup prací na zamýšlené cyklostezce a chodníku na trase Stříbrný rybník –  
 Bohužel, je mnoho vlastníků pozemků, kteří zatím nesouhlasí s výkupem a 

brání tak prioritě Svinar, která trvá bezmála 10 let! Probíhá žádost o územní 
rozhodnutí na I. etapu, která vede po pozemcích města. 
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k 25/2006 Protipovodňové hráze :  Povodí Labe posoudilo původní fotodokumentaci hráze 
řeky a vyjádřilo názor, že se s největší pravděpodobností jedná o protipovodňovou 
hráz, která však nevznikla jako plánovaná stavba, nýbrž postupným navyšováním 
terénu při těžení písku z řeky. Pod hrází nejsou vykoupeny pozemky a celé „dílo“ 
nemá majitele. Povodí Labe doporučilo dát protipovodňovou hráz do priorit městské 
části Svinary, s čímž komise nemůže souhlasit vzhledem k tomu, že protipovodňová 
ochrana obyvatel je prioritou Města HK a povodně postihují Svinary každoročně. 
Navíc, po bližším prostudování map, je většina dotčených pozemků v majetku města 
nebo státu. 

 Dle posledních informací bude o této problematice jednat protipovodňová komise 
města. Zatím stále probíhá odtěžování písku pod splavem.    
                           

k 29/2006 Čištění rybníčku:  stavidlo není řádně utěsněno a stále protéká ! 
 
k 12/2007 Komise podporuje směnu pozemku cesty v písníku Svinary za pozemky pod dříve 

používanou cestou za písníkem:  řeší odbor správy majetku města ve spolupráci 
s naší komisí.                                       

 
k 20/2007 Informace o plánované výstavbě chodníku a cyklostezky v ulici K Lesu:  

viz. začátek zápisu 
 
k 24/2007 Projednání pozemkových vztahů pod zastávkou  a zálivem MHD: na jednání 

zastupitelstva města byl schválen záměr výstavby nového zálivu a přístřešku MHD. 
Akce je schválena a trvá. 

 
k 22/2007 K jízdnímu řádu: noční linka bude nově zřízena pro páteční a sobotní provoz, bude 

zaveden i ranní spoj před šestou hodinou ze Svinar  (od platnosti nového jízdního 
řádu) Ranní spoj v 7,22 hod od Parlamentu je posílen o druhý autobus. 

 
k 47/2007 KMS upozorňuje na propadlou žulovou dlažbu v autobusové  

zastávce  na straně u Bartošů – zažádat o reklamaci (Dopravní podnik HK) 
         - prověří p. Holubová 
   

k 51/2007 Oprava podhledu zastávky MHD – Podhůří (směr HK) – přes příslib DPHK nebylo 
zatím provedeno. 

     
k 52/2007 Výměna oken a GO fasády na klubovně SDH: za KMS je pověřen účastí na 
  kontrolních dnech p. Zbyněk Večerník. Akce je před dokončením. 

   
k 58/2007 Lípa u křížku v Podhůří – lípa bude pokácena a po obou stranách křížku budou 
   Technickými službami na podzim 2008 vysázeny 2 nové vzrostlé lípy.  
 
k 59/2007 Využití starého sušáku požárních hadic - Komise se přiklání k variantě „sušák 

odstranit“. Tato varianta byla doporučena zástupcům SDH k projednání. 
 -žádost o posouzení stále trvá                        
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k 60/2007 Mikulášská besídka proběhla za hojné účasti dětí i rodičů ze Svinar. Ohlasy 
byly pozitivní, prosíme rodiče, kteří by byli ochotni poskytnout 
fotodokumentaci v elektronické podobě, aby nám ji zaslali na adresu: 
jana.holubova@mmhk.cz (zmenšené formáty fotografií) 
Děkujeme. 
Komise odsouhlasila odměnu pro organizátory mimo členy KMS formou drobných 
dárků v hodnotě 300,- Kč/osobu. 

   

 
Nově projednávané body: 

68/2007 KMS byla požádána o vyjádření ke změně územního plánu na pozemku u písníku. 
Nový záměr je vystavět zde sportovní a rekreační zařízení pro veřejnost. Komise 
tento záměr podporuje za podmínky řešení dopravní obslužnosti celé oblasti (úzký 
profil vozovky K Borku) a vyřešení všech závazků k neoprávněnému oplocení 
pozemků. 

  
69/2007 Paní Václavíčková, majitelka rodinného domu na břehu Orlice, kde chybí základní 

vybavenost (silnice, vodovod, kanalizace, vyvážení odpadu, zimní údržba cest, 
osvětlení) žádá o podporu KMS při žádosti o zařazení do jiného koeficientu daně 
z nemovitosti než má HK město. Její žádost komise podporuje a zažádá dopisem 
Radu města Hradec Králové o změnu. 

 
70/2007 Paní Lhotáková upozornila na suchou lípu u zrcadla naproti restauraci U Karla 

upozornila na nutnost jejího odstranění. Požadavek byl uplatněn na Technických 
službách HK.          

 
 
 

Na závěr roku bychom Vám chtěli poděkovat za Vaše náměty a připomínky 
k dění v naší obci a rádi bychom Vám popřáli  

klidné Vánoce a mnoho úspěchů v Novém roce 2008. 
 
 
 
 

Příští schůzka KMS se uskuteční 
ve středu dne 9.1.2008 od 19,30 hod. 

 
 
 
za Komisi místní samosprávy Svinary 
Ing.A.Hamplová 
předsedkyně 
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