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            Zápis č. 10/2006  
ze schůzky KMS Svinary, konané dne 11.10.2006  

 
Přítomni: p.Al-Rashyová,  Ing.Hamplová,  p.Huková, p.Holubová, p.Menclová,  p.Šťastná, 
p.Novotný, p.Večerník,  
Omluvena : p.Slezáková 
Host: K.Fikar – městská policie 
          Ing.P.Kamenický, vedoucí odboru ŽP, p. Doležal a p.Škrobák 
Ing.Hamplová, předsedkyně komise, v úvodu přivítala všechny přítomné a zrekapitulovala 
body z minulých schůzek: 
 
K bodům projednávaným na minulých schůzkách:  
k 3/2005 Realizace chodníku v ul.Stříbrná – stav trvá, majetkové poměry vyřešeny, 

realizace je posunuta na rok 2007. 
 
k 41/2005 Pohlednice Svinar. Pan Podzemný s p.Doležalem předložili návrhy na  

pohlednice Svinar, budou zjištěny podmínky zadání do výroby a dle nich  
budou objednány pohlednice. 
 

k 47/2005 Vítání občánků – připravujeme na konec roku. Pracovní schůzka u vedoucí  
matriky p. Kovářové – zúčastní se Ing.Hamplová a p.Šťastná 

 
k 14/2006 Zastávka MHD v Malšově Lhotě u školy: stále v řešení. 
 
k 17/2006 Velmi  neuspokojivá je situace na stanovišti kontejnerů u odbočky  

k písníku (osada OVS). Bylo projednáno s místními chataři , nyní pro-
běhne jednání na místě s Hradeckými službami a.s.  
                     Zajistí: p.Huková a p.Menclová 
 

 
k 28/2006 Neoprávněný zábor městského pozemku na písníku.  Majetkový odbor  

písemně vyzval dotyčného k odstranění oplocení. 
 

k 29/2006 Čištění rybníku – práce jsou v časovém skluzu. Na podnět občanů zadá 
magistrát města vypracování geologického průzkumu podloží. 

 
k 38/2006 Oprava komunikace na mostě a nájezdu na most, včetně úpravy terénu:  

Vzhledem k tomu, že SÚS Královéhradeckého kraje nereaguje na telefonický  
kontakt, zašleme písemnou urgenci p.Kulhánkovi. Zajistí: Ing.Hamplová  
 

k 42/2006 Prověřit možnost umístění stojanu na kola v prostorách sportovního hřiště 
(tento stojan uzamknout) – prověřeno. Bude instalován. 

 
 
k 47/2006 Konání „minivoleb - ankety“ do složení Komise místní samosprávy 

Svinary. Termín vlastní ankety - pátek 20.10 a sobota 21.10. 
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k 50/2006 Nutnost odstranění naplaveného písku pod jezem na Orlici. Akce je 

dlouhodobě plánována, KMS zprostředkovala zájemce o odtěžený písek.  
Viz bod č. 25/2006. K tomuto bodu se vyjádří zástupci Povodí Labe na schůzce 
8. listopadu (na dnešní jednání se omluvili). Evidujeme dalšího zájemce o písek 
(p.J.Rind). 

  
       
k 55/2006 Správa sportovního hřiště ve Svinarech:  

- umístit 2 zákazové značky „Zákaz vstupu se psem“ – ve výrobě 
Technické služby HK provedou na jaře r.2007 obměnu dřevěných laviček 

 
k 57/2006 Mikulášská besídka se bude letos konat v sobotu 2.12.2006 od 14,30 hod do  

16,30 hod. Další informace včas obdržíte ve vývěskách a prostřednictvím  
rozhlasu. 
 

k  58/2006 - Prověřit skutečnost, že do vypuštěného rybníčku tečou splašky :  
   proběhlo šetření na jehož základě budou učiněna příslušná opatření. 

  
 
k 59/2006 Plánovaný sběr železného šrotu proběhne v neděli 15.10. 2006, kdy rovněž 

proběhne sběr velkoobjemového odpadu. Informace jste obdrželi v týdeníku  
Radnice. 
 

k 60/2006 Pokácení „chráněného stromu“ – lípy u domu čp.267 v ul. K lesu. Dle  
zjištění se jedná o povolenou akci.     

 
k 19/2006 Nově bylo konstatováno, že 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 
posun spoje (zřejmě toho v 6,11 hod.) tak, aby lidé mohli dojíždět do 
zaměstnání na 6,00 hodin. Tento požadavek zařadit do nového jízdního řádu. 
Zatím bez odpovědi. 

 
k 61/2006 KMS požádala KMS Malšovu Lhotu a současně městskou policii o podporu při 

odstranění náletu – akátu u mostku před Malšovou Lhotou u Stříbrného 
rybníka. Brání v plynulém a bezpečném provozu našich spoluobčanů. 

 
k 63/2006  KMS konstatovala opakující se výskyt krádeží ze zahrad místních obyvatel a  

upozornila na stále přetrvávající shlukování osob poblíž jezu a rušení nočního  
klidu.Upozornění pro občany bude vyhlášeno místním rozhlasem. Ztrácejí se  
převážně mosazné okapy a ostatní stavební materiál.    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vyřízení korespondence našich spoluobčanů: 
k 25/2006 p.Škrobák: protipovodňová opatření – pan Škrobák se zúčastnil dnešní  

schůze a je též zván i na příští jednání, kdy se zúčastní zástupci Povodní Labe.  
Ing.Kamenický, vedoucí odboru ŽP, nám dnes sdělil, že protipovodňová  
klapka je po technické stránce v pořádku, přečerpávací jímka byla zasypána a  
v současnosti je její funkčnost obnovena. Současně přislíbil, že odbor ŽP zjistí,  
čí jsou svodnice a požádá o jejich odbornou údržbu (bližší informace v  
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dopise p.Škrobáka) 
 
k 21/2006 Pan Kaplan opětovně žádá posun retardéru : KMS dosud neobdržela od 

p.Kaplana souhlasné vyjádření majitelů sousedních pozemků. 
 
k 40/2004 Manželé Sárení opakovaně urgují reklamaci odtoku spádové vody 

z komunikace na jejich pozemek. Bohužel, tato záležitost plně spadá do 
kompetence SÚS, která spravuje komunikaci.  

 
Stav požadavků na městskou policii: 
k 43/2004  Zjistit původce odkládání nepotřebných autoskel na stanovišti separovaného  

      odpadu u hřiště  - předáno na obvod MP č.3. 
  

k 36/2005       Případ vandalismu zeleně na břehu Orlice a jeho náprava. Požádány TS 
a 54/2006       HK o odborné vyjádření. 

 
k 51/2006       Měření rychlosti – požadavek občanů. Akce proběhla a její výsledek  ukázal,  

že na tomto úseku je rychlost překračována v takové míře, že měření budou  
opakována. 
 

k 38/2006 Podpořit opravu  „propadající se“ nezpevněné krajnice před mostem (na  
straně směrem do Svinar). Městská policie zažádala o opatření. 
 

k 61/2006        Podpořit odstranění náletových keřů (akátů) u mostku před Malšovou  
Lhotou, které jsou příčinou nepřehlednosti tohoto nebezpečného úseku – trvá. 

 
k 63/2006 KMS konstatovala opakující se výskyt krádeží ze zahrad místních obyvatel a  

upozornila na stále přetrvávající shlukování osob poblíž jezu a rušení nočního  
klidu. Hlášením v místním rozhlase budou občané vyzváni k zabezpečení  
svého majetku. Městská policie zvýší dohled v naší městské části. 

     
Nově projednávané body: 
64/2006 KMS konstatuje, že práce na sociálním zařízení klubovny SDH a KMS byly 

provedeny velmi nekvalitně. Žádáme o prošetření výběrového řízení, kvality a 
množství provedení práce vůči zadání. Máme pochybnosti o adekvátnosti ceny 
provedených prací (cca 180.000 Kč!). 

 Dle dohody s Ing.Trelovou, odbor měst.organizací a komun.služeb, budou 
závady odstraněny po volbách (to proto, aby nebylo ohroženo jejich konání 
v této místnosti), volební místnost bude provizorně uklizena do středy 
18.10.2006. 

 
65/2006 na prosincové zasedání zastupitelstva města je plánováno opětovné předložení 

schválení změny územního plánu č. 39a) (horní úsek od Parlamentu). 
 
66/2006 žádáme o údržbu městských pozemků  naproti hospodě U Karla, které jsou 

silně zaplevelené. 
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67/2006 možnost zřízení internetových stránek komise ….. prověří p.Holubová 
 
68/2006          komise obdržela schválený seznam prioritních požadavků naší komise. 

Komise mezitím jednala s p.J.Večerníkem o možné směně pozemku pod 
zálivem autobusové zastávky (odbočka Běleč), kterou bychom chtěli 
rekonstruovat. Pan Večerník předběžně přislíbil možnost této směny za 
pozemek města v chatové osadě.  KMS proto žádá odbor majetkový o jednání 
s p.J.Večerníkem v této záležitosti, aby náš prioritní požadavek nebyl ohrožen. 

 
 
 

 
Vážení spoluobčané, 

v těchto dnech  obdržíte kandidátku na členy komise místní samosprávy, na které 

zakroužkujete Vaši volbu a vhodíte tuto vyplněnou kandidátku do schránky, která bude ve 

dnech komunálních voleb připravena v objektu klubovny SDH (tato schránka bude viditelně 

označena „Anketa – KMS“). V neděli dne 22.10.2006 se sejde KMS a za účasti členky 

volební komise města paní R.Rejmontové bude schránka rozpečetěna a kandidátky 

zpracovány. Výsledek voleb se dozvíte z našich vývěsek a z místního rozhlasu v nejbližších 

dnech. 
V případě, že jste kandidátku z nějakých důvodů neobdrželi, kontaktujte p.Holubovou (777 155 265) a bude 

Vám vydána nová.  

 
Příští schůzka KMS se uskuteční  

ve středu dne 8. listopadu  2006 od 19,30 hod. 
 
 
 

 
 
 
 
 
za Komisi místní samosprávy Svinary 
Ing.Alena Hamplová 
předsedkyně 


