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Zápis č. 2/2012
ze schůzky KMS Svinary, konané dne 9. 2. 2012
 

Přítomni:  J. Borková, p. Šťastná, p. Rind,  p. Al-Rashyová, Mgr. Springer, p. Žilková,
Mgr. Košek, p. Menclová, ing. Hamplová, p.Balcárek za městskou policii

Omluveni: p. Černík, p. Večerník
Host: pan Vondruška, restaurátor

Schůzku komise zahájila a všechny přítomné přivítala Ing. Hamplová, předsedkyně KMS 

K59/2010 Schůzi navštívil restaurátor pan Vondruška, který zpracoval cenový odhad 
opravy sochy na pomníku padlým ve světových válkách. Podle sdělení pana 
Vondrušky by oprava měla proběhnout v co nejbližší době, aby se socha 
nerozpadla. Ve zvlášť špatném stavu je obličej sochy. – předáno na MmHK, pan 
Falta

UPOZORNĚNÍ PRO BRUSLAŘE – pozor na vysekávané větrací otvory na 
rybnících, nebývají někdy označené.

Požadavky na městskou policii – p. Balcárka:
5/2012 KMS upozorňuje na případy loupežného přepadení a vykradení 

rodinného domu ve Svinarech. Prosíme o zvýšenou obezřetnost a větší 
všímavost občanů k pohybu neznámých občanů. Pokud zaznamenáte 
pohyb podezřelých osob, volejte Městskou policii. Zamykejte si 
branky.

k29/2010 KMS upozorňuje občany, že parkováním na komunikacích, na zatravněných 
městských pozemcích, na chodnících podél komunikací a v točně v ulici K Lesu, 
porušují zákon. Z     důvodu zimní údržby komunikací bude zpřísněn dohled!  
Parkovací plochy u hřbitovů jsou pro návštěvníky hřbitova!

26/2009 Pravidelné kontroly dětského hřiště 

39/2008 Sledovat a postihovat ty majitele psů, kteří porušují vyhlášku o volném pohybu
psů a úklidu po svých svěřencích

K     bodům projednávaným na minulých schůzkách:  
k3/2012 KMS obdržela další stížnost na ničení plotu pana Vlasáka u hřiště. V současnosti se 

připravuje zvýšení oplocení, které bude jistě celou situaci řešit. Jiné kompetence 
KMS nemá.

 
k2/2012 Občané v ulici Podhůrská v oblasti od Hospody U Karla směrem k Parlamentu 

si stěžují na nesrozumitelnost hlášení místního rozhlasu, hlášení se překrývá.  
-předat k řešení Bc. Kozlovskému
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k1/2012 Technické služby Hradec Králové přislíbily, že opraví očko na zámek u branky ke 
hřišti.

k53/2011 Žádáme Odbor životního prostředí o sdělení, zda Rybářský svaz hodlá pronajmout 
rybníček v ulici Dubinská, komu a s jakým záměrem. Upozorňujeme na vyvěšení 
cedulí o zákazu rybolovu na stromy.
Dále žádáme o sdělení, zda se uvažuje o chovu ovcí a koz na pozemku mezí Orlicí, 
silnicí Bělečská, osadou Na Opuce a větrolamem. Pokud ano, KMS s tímto záměrem 
nesouhlasí, došlo by ke snížení kvality bydlení v této městské části.   – bez odezvy!!

k52/2011 Komise projednala stížnost majitele domu Dubinská 12 na špatný technický 
stav silnice směrem do Dubiny.  Cesta byla provizorně upravena TSHK, 
poděkování panu Pospíšilovi

k51/2011 Přesunutí laviček za domem E 324 na hrázi bude provedeno v jarních měsících. 
Probíhá jednání s pracovníkem Povodí Labe o konečném umístění.
 Lavička na konci hráze v Dubině bude opravena.

k50/2011 Především starší občané Svinar se ptají, zda by bylo možné vybudovat kryté 
stání na zastávce MHD Svinary náves ve směru na Slezské Předměstí.

-  jedná pan Springer

k49/2011 Proběhla schůzka s majiteli domů v ulici K Lesu. Magistrát města souhlasí
(k35/2011) s vybudováním parkovacích míst svépomocí na pozemcích města. Parkovací místa 

budou veřejná. Stání nebudou povolena v blízkosti stromů.

k48/2011 KMS upozornila Povodí Labe, s.p. na porušení cesty na hrázi u Orlice. PL vzalo 
situaci na vědomí. (p. Jindra, Žamberk)

k47/2011 Podnět z veřejné schůze - občané si stěžují na časté výpadky elektrického proudu, 
především jedné fáze. Dochází k poškození spotřebičů, Nespokojení jsou i občané 
Malšovy Lhoty. - řeší MMHK

k45/2011 Zápach v Podhůří. Volejte na číslo   721 357 086. 
Prosíme volejte vždy když zápach ucítíte !!

k43/2011 Havarijní technický stav zpětné klapky na vodoteči od obce do Orlice přes osadu 
Dubina. Voda podtéká pod klapkou. Druhá zpětná klapka zcela chybí.-Bylo zjištěno, 
že se jedná o vodní dílo a tudíž spadá do kompetence Povodí Labe. MmHK řeší 
problém.

K37/2011 Umístění dvou retardérů v ulici Dubinská je schváleno, ale nejsou finanční 
prostředky.

K36/2011 Vlastníci  pozemků mezi  Svinary a Stříbrným rybníkem nedali 
souhlas, aby mohlo dojít k územnímu rozhodnutí (o umístění 
stavby). Jednání o cyklostezce jsou tímto pozastavena.
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k 32/2011 Projektová dokumentace na prioritu KMS Svinary oprava ulic Pod Haltýřem – 
Citrusová – Malinová.je v plánu na rok 2012, realizace asi 2014

k 25/2011 Zóna 30 km/h v oblasti ulic Dubinská, Ostrovní, Ke Splavu, Borová, Květná. 
Odbor dopravy neobdržel návrh vlastníka komunikace na dopravní značení. 
Žádáme odbor správy majetku o součinnost. Podklady k této věci byly již dříve 
navrženy městskou policií a projednávány na pracovní schůzce. – osloven i nám. 
J. Vedlich

k22/2011 Městská policie a KMS pořádali přednášku pro seniory. MP HK uspořádá další
přednášky  ve formě akademie pro seniory přímo ve Svinarech. Nabídka byla na 
dalších 6  přednášek. - Plánujeme na jarní měsíce.

k7/2011 Komise pořádá ve spolupráci s MmHK  veřejnou sbírku určenou k 
rekonstrukci zvoničky. Sbírka probíhá prostřednictvím pověřených členů KMS, 
kteří osobně navštíví spoluobčany. Byl zřízen účet na uložení vybraných peněz a 
jsou k dispozici smlouvy pro sponzorské dary. Sbírka pokračuje.

 
k59/2010 Špatný technický stav sochy Pomníku padlých (sochař Škoda). Přislíbena oprava 

pomníku na jaře  roku 2012. (pan Falta, MmHK)

k 30/2009 Přístřešek MHD na zastávce U Čechů.  Hledá se jiná varianta umístění 
zastávky.

Priorita 1999  - Veřejné osvětlení a cyklostezka Stříbrný rybník – Svinary, 
Priority 2006-2010  - Rekonstrukce ulic Pod Haltýřem, Citrusová, Malinová

 Rekonstrukce ulice Podhůrská
 Revitalizace dětského hřiště

                                     
Příští schůze KMS se uskuteční ve středu 14. 3. 2012 od 19.30 hod. v klubovně hasičů.
Své  požadavky  zašlete  e-mailem (ahamplova@centrum.cz)  nebo  vhoďte  do  schránky  pod 
vývěsku v Podhůří nejpozději do 13. 3. 2012

za Komisi místní samosprávy Svinary Ing. A. Hamplová, předsedkyně v. r.
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Pozor !!!
Máme tu zimu a s ní i zimní údržbu komunikací a chodníků.
Je ve vašem vlastním zájmu, aby ulice a chodníky nebyly blokovány vozidly. 
Tam,  kde  budou  stát  auta  a  bude  úzká  komunikace,  nebude  úklid  sněhu 
proveden. Městská policie bude především v době sněhové nadílky nebo ledovky 
hodně přísná.

Navštivte webové stránky KMS Svinary: http://SVINARY.ORG
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: http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/svinary

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

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
Žluté igelitové pytle na tříděný odpad si vyzvedněte v Hradeckých službách denně 
od 8.00 do 17.00 hodin

Udržujte  pořádek  kolem  kontejnerů na  komunální  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  –  hrázi  a  „pláži“  na  břehu řeky  Orlice!  Městská 
policie byla požádána o zvýšený dohled a penalizaci těch, co příslušnou vyhlášku 
města nedodržují!!!!!

ZÁKAZ VODĚNÍ PSŮ NA DĚTSKÉ HŘIŠTĚ!!
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