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Zápis č. 3/2011
ze schůzky KMS Svinary, konané dne 9.3.2011
 

Přítomni:  ing. Hamplová,  Mgr. Springer, J. Borková, p. Večerník, p. Žilková,
p. Šťastná, p. Krenčík, p. Menclová, Mgr. Košek, p. Rind

Omluveni:  p. Al-Rashyová
Nepřítomni:  p. Černík

Schůzku komise zahájila a všechny přítomné přivítala paní Hamplová, která vedla dnešní schůzi. 
Požadavky na městskou policii – p. Krenčíka:
29/2010 Žádáme o zvýšený dohled na špatně zaparkovaná vozidla. KMS upozorňuje 

občany, že parkováním na komunikacích o nedostatečné šíři (je v celých 
Svinarech) porušují zákon. Parkovací plochy u hřbitovů jsou pro návštěvníky 
hřbitova !! 
Pan Krenčík doporučuje všem občanům Svinar, aby se v případě komplikací se 
špatně parkujícími auty obraceli okamžitě přímo na městskou policii (linka 156).

12/2011 KMS žádá o měření rychlosti v úseku most - kruhový objezd Blešno, ulice 
Stříbrná a K Lesu. Žádáme městskou policii o častější měření rychlosti. 

26/2009 Kontrolovat prostory dětského hřiště – prostor hřiště je nyní pravidelně kontrolován.
k 39/2008 Ostře sledovat a postihovat ty majitele psů, kteří porušují vyhlášku o volném pohybu

psů (volný pohyb po hřišti, úklid exkrementů)
10/2011 Černá skladka eternitu u stanoviště kontejnerů Pod Haltýřem.     – prověří p.Krenčík

MP byla upozorněna na večerní a noční pohyb neosvětleného motocyklisty po Svinarech
 

Nově projednávané body:
24/2011 Silnice u Stříbrného rybníka se sesouvá do příkopu. Žádáme SÚS o prověření 

bezpečnosti komunikace, je obava, že se břeh může pod těžkým nákladem 
utrhnout. -odbor dopravy

23/2011 Byla podána žádost o souhlas se spálením dřevní a rostlinné hmoty mimo obydlenou 
plochu  vedle tratě na p.č. 663/2 v KÚ Svinary (Dehetník).

22/2011 Městská policie nabízí možnost uspořádání přednášky PRO SENIORY na téma 
BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ A PŘEDCHÁZENÍ RIZIK . Průzkum zájmu zajistí 
členové KMS do příští schůzky.

21/2011 KMS má zájem o setkání občanů Svinar s     primátorem   MmHK na podzim 2011.
- MmHK organizační

20/2011 KMS žádá vedení města HK o opětovné jednání s majiteli pozemků, po kterých 
by měla vést cyklostezka Stříbrný rybník – Svinary

-pro p. J.Vedlicha, náměstka primátora
19/2011 KMS byla požádána o podporu žádosti o uvedení cesty Pod Haltýřem – západ po 

vybudování kanalizace do původního stavu. KMS podporuje uvedení do původního 
stavu Pod Haltýřem v celé její délce(východ i západ). Východní část nebyla uvedena 
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po vybudování kanalizace do původního stavu nikdy, byla pouze provizorně 
upravena s příslibem vybudování nové asfaltové cesty. Již 10 let čekáme na uvedení 
do původního stavu, tedy povrch s tzv. balenou, nikoliv pouze s uválcovaným 
recyklinem. -pro pana Pešla

18/2011 KMS byla občany upozorněna na  dopravní situaci v křižovatce – zatáčce  ulic 
Pod Haltýřem a K     Lesu   – MÍSTNÍ tam jezdí nepřiměřenou rychlostí a ohrožují 
ostatní účastníky provozu, především chodce a cyklisty.     Předáno na  MP HK

17/2011 KMS převzala stížnost na přelety letadel nad naší obcí – předáno na společnost 
Letecké služby HK a.s., zástupce společnosti navrhl informační schůzku.

- p.Hamplová
16/2011 V ulici Pod Haltýřem jezdí kamiony s     vytěženými kládami  , tato silnice je krátce 

po opravě recyklátem (TS HK). Nyní je opět ve stavu, jako by oprava 
neproběhla. - Ing.Petřík, Městské lesy

15/2011 Na přečerpávací stanici v     osadě Ostrov   opakovaně dochází k přetékání odpadních 
vod do řeky (hlášeno na VAK a MMHK paní Borkovou)

14/2011 POZOR !! byly nalezeny injekční stříkačky na dětském hřišti 
Prosíme hlavně občany, co bydlí v blízkosti hřiště, o upozornění 
městské policie „156“ na pohyb podezřelých osob na hřišti.

K     bodům projednávaným na minulých schůzkách:  
k11/2011 NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA – KOMISE UPOZORŇUJE NA MOŽNOST 

PODÁNÍ PODNĚTŮ K NOVÉMU ÚZEMNÍMU PLÁNU DO 31.3.2011
www.hradeckralove.org/folder/137/ www.hradeckralove.org/urad/formulare

k10/2011 Černá skládka eternitu u stanoviště kontejnerů Pod Haltýřem.           – prověří MP

k9/2011 Podnět občanů – upozorňujeme, že by měly proběhnou poslední záruční revize 
čerpadel kanalizace v     Podhůrské   (první napojení na tlak.kanalizaci) – 
v minulosti zařizovala paní Lišková

k8/2011 Občané osady Dubina upozornili na hloubení studny přímo v     protipovodňovém   
stávku - bylo zjištěno, že studna je vystavěna na základě stavebního povolení

  
k7/2011 Komise projednala možnost rekonstrukce zvoničky, kde odhadovaná cena je 

cca 100000,-, formou veřejné sbírky a sponzorských darů občanů a firem 
v katastru Svinar, protože jiné zdroje k plnému financování opravy nejsou tč.k 
dispozici.
Podá podnět na MmHK k povolení sbírky. Zároveň požádá MmHK o případné 
dofinancování z prostředků města.    - paní Al-Rashyová

k6/2011 Komise projednala záměr MmHK OM1/13/2011. Podporuje protest Občanského 
sdružení osady Ostrov-Svinary proti prodeji i pronájmu dotčeného pozemku (hřiště 
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osady Ostrov), sdružení již delší dobu plánuje pronajmout a znovu upravit tento 
pozemek pro volnočasové aktivity - prodej ani pronájem se nebude realizovat.

k3/2011 Zhoršená kvalita dodávky elektrické energie - ČEZ plánuje umístění úsekových 
odpínačů, které by měly snížit čas na opravu přerušení dodávky elektrické 
energie (2012), do budoucna je plánováno odkoupení vedení vysokého napětí od 
Armády ČR – v horizontu několika let

k65/2010 Žádáme o umístění koše     na psí výkaly   v křižovatce ulic Ostrovní, Dubinská  
TS HK jaro 2011     

k63/2010 KMS na základě zápisu paní Menclové z projednávání návrhu změny ÚPM HK 
č. 135(sportovní a rekreační centrum u písníku), 230, 254, ze dne 7.12. 2010 
připomíná svoji podmínku - vybudování výhyben v ulici K Borku. 

k60/2010 Překop silnice K     Borku   – odpověď MmHK a TS HK - prozatímní oprava, konečná 
oprava bude na jaře, TS budou stav po opravě monitorovat. 

k59/2010 Upozorňujeme na špatný technický stav sochy Pomníku padlých (sochař Škoda) 
v křižovatce ulic K Lesu-K Borku -odp.odporu památkové péče- správce 
majetku má požádat o dotaci Ministerstvo obrany.

-  pro odbor správy majetku
k58/2010 V křižovatce silnic K Lesu a K Borku je díra u kanalizační vpusti (správce 

komunikace zajistí u Královéhradecké provozní a..s.) - dokládáme fotografie pro 
TSHK

k57/2010 Chybí cedule „Přírodní park Orlice“ u vjezdu do osady U Mlejna a Ostrov.
         -  bylo písemně předáno na Krajský úřad KHK.

k56/2010 Občané ulice Citrusová (u ulice K Borku) žádají provedení odvodnění komunikace. 
TS HK budou monitorovat při deštích, řešení nejspíš vsakovací jímkou.

k51/2010  Paní Lhotáková upozorňuje na odkrytou kanalizaci na jímání dešťové vody 
v     ulici Podhůrská   (naproti hospody U Karla). Jedná se úpravu k pozemku 
patřící k domu čp.77                             – požadavek na TS HK , zajistí p.Hamplová

k40/2010 Výjezd z Ostrovní ulice směrem k mostu zakrývají přerostlé větve stromů. Ošetření 
bude provedeno v průběhu zimy. -zajistí p.Hamplová

k31/2010 Zvýšení bezpečnosti provozu na silnici vedoucí OVS kolem hájenky -  pokyn pro 
SÚS k instalaci značky „A22“+ E13 s textem „ZVÝŠENÝ POHYB CHODCŮ“

k28/2010  Městské lesy podpoří při jednáních na MmHK opravu ulice Pod Haltýřem – zatím 
lze očekávat pouze provizorní údržbu recyklátem – bylo provedeno TS HK.

k 30/2009 Přístřešek MHD na zastávce U Čechů.  Stále v jednání s HZS. 

k 5/2009 Revitalizace dětského a sportovního hřiště je nový prioritní požadavek na volební 
období  2006 – 2010 (schváleno usnesením RM/2009/1201). Požadavek KMS trvá.
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k 24/2007 Výměna přístřešku  a vybudování zálivu MHD v křižovatce „Běleč“ směr Podhůří . 
Akce je připravena, pro nedostatek finančních prostředků pozastavena.

k 25/2006 Protipovodňová opatření – proběhlo zaměření, zjištění dotčených vlastníků, 
akce pokračuje. Doporučené prozatímní řešení je udržet alespoň původní stav 
hráze.  

 – odbor životního prostředí
Priorita 1999  - Veřejné osvětlení Stříbrný rybník – Svinary, případně cyklostezka.
Komise vyjadřuje politování nad celým záměrem, který již mohl být realizován, nebýt problémů 
s majetkoprávním vyrovnáním dotčených pozemků.
                                     

Příští schůze KMS se uskuteční ve středu 13.4.2011 od 19.30 hod.
Své požadavky zašlete e-mailem (ahamplova@centrum.cz) nebo vhoďte do schránky pod 

vývěsku v Podhůří nejpozději do 12.4.2011

za Komisi místní samosprávy Svinary Ing. A. Hamplová, předsedkyně v.r.

Aktuálně:
Navštivte webové stránky KMS Svinary: Na webových stránkách 
magistrátu města byly znovu zprovozněny stránky naší KMS.
Naleznete na nich např.  zápisy komise od roku 2006, diskusní fórum a 
původní Pamětní knihu Svinar z roku 1923!
Odkaz: www.hradeckralove.org/cz/Magistrat/mistni_samosprava

Nové webové stránky můžete najít na adrese:
WWW.SVINARY.ORG

Od 16.3.2011 začíná svoz biokompostejnerů

Vážení spoluobčané, je tu skoro jaro, začne se nám vše 
zelenat, prosíme, pomozte vlastními silami vyčistit naši 
obec, každý alespoň kolem plotů svého domu, trávník, 

kousek chodníku nebo příkopu. Kolegové pejskaři, 
seberte při procházce sem tam petku nebo igelit. Díky. 

Vaše komise.

Pojízdná prodejna čerstvého masa a uzeniny je přistavena každé úterý od 8,00 
do 8,45 hod na bývalé točně autobusů ve Svinarech. Maso lze předem objednat.
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OSTATNÍ INFORMACE PRO OBČANY:

Postup při zcizení popelnice
Incident nahlaste na Policii ČR (Mrštíkova ul.), s protokolem se pak 
dostavte na Technické služby HK (v případě  hnědé popelnice), nebo na
Hradecké služby (v případě ostatních popelnic). 

Upozornění na nesvítící nebo blikající lampy ve vašem okolí
V rámci rychlého odstranění závady poznamenejte si číselné označení 
sloupu a  volejte přímo na Technické služby, tel: 495 402 642

Sháníte pejska?
Navštivte psí útulek u lesního hřbitova. Informace podá paní Lacinová

na tel:  731 131 227 nebo 495 497 075

Sběrný dvůr otevřen !
Připomínáme, že je nám všem k dispozici sběrný dvůr na Slezském 
Předměstí (vjezd u firmy Vitamín), otevírací doba:
Středa: 13,00 – 18,00 hod,  pátek 13,00 – 18,00 hod. sobota 8,00 – 16,00 hod

Stavební suť či velkoobjemový odpad patří do sběrného dvora 

Kontejnery na tříděný a komunální odpad u osad Dubina, Ostrov a OVS patří
pro chataře těchto osad, nikoliv pro bydlící občany ve Svinarech !!! 

Občanům bydlícím zde přechodně v nájmu musí umožnit odkládání 
Komunálního odpadu vlastník  domu !!!!!! K tomuto účelu neslouží 
kontejnery pro chataře či na separovaný odpad !

Udržujte pořádek kolem kontejnerů na komunální (u chatových osad) a na 
separovaný odpad! V případě přeplněnosti kontejnerů odkládejte odpad až v den 
odvozu těchto kontejnerů – ne dříve.

Žádáme majitele psů, aby po svých „čtyřnohých miláčcích“ uklízeli exkrementy – 
zvlášť na veřejném prostranství - „pláži“ na břehu řeky Orlice! Městská policie byla 
požádána o zvýšený dohled a penalizaci těch, co příslušnou vyhlášku města 
nedodržují !!!!!
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ZÁKAZ VODĚNÍ PSŮ NA DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
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