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   Zápis č. 3/2013 
ze schůzky KMS Svinary, konané dne 13. 3. 2013 
  

Přítomni:   ing. Hamplová, p. Borková, p. Šťastná, p. Menclová, Mgr. Košek,  Mgr. Springer, 
p. Balcárek 

Omluveni:   p. Černík, p. Večerník, p. Hesová, p. Al-Rashyová, p. Rind 
 
Schůzku komise zahájila a všechny přítomné přivítala paní Hamplová, která vedla dnešní schůzi.  
 
Požadavky na městskou policii – p. Balcárka: 
07/3/2013 Vyhnat parkující auta z chodníku v Podhůrské ulici 
 
12/2012 Na základě stížností občanů komise upozorňuje na zvýšený hluk a narušování 

veřejného pořádku v ulici Ostrovní od osob bydlících v domech paní Vítové. Žádáme 
o častější kontroly tohoto prostoru. 

  
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. 
 
Nově projednané body: 
11/03/2013 Naši hasiči připravují svoz železa a kovů ještě před svozem odpadů, 

nachystejte jim, co nepotřebujete, termín bude vyhlášen rozhlasem, 
dříve před branky nic nedávejte, bylo by to rychle pryč !!! 

 
10/03/2013 Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se koná v neděli 7. 4.  
  8.30–8.50 hospoda U Karla 
  8.55–9.15 u obchodu Hruška 
  9.20–9.40 u pomníku padlým K Lesu 
  Dovezte svůj odpad načas, nenechávejte ho někde předem 

povalovat! 
 
09/03/2013 Svoz zeleného odpadu začíná ve středu 27. 3. 2013 !!! 
 
08/03/2013 KMS nesouhlasí se zamítavým stanoviskem k měření rychlosti v ulici Stříbrná. 

Žádáme měření v blízkosti obchodu, autobusových zastávek a přechodu pro chodce 
především v době, kdy chodí děti do školy a v odpoledních hodinách mezi 15. a 17. 
hodinou V posledním období, kdy k měření rychlosti dlouho nedochází, se situace 
zhoršila. Řidiči jezdí stále bezohledněji. 

 
k 06/03/2013 Komise by v případě nedostatečného finančního krytí tohoto požadavku uvítala 

alespoň provizorní řešení – strhnutí travnatého povrchu a jeho nahrazení např. 
recyklátem, aby se chodci mohli bezpečně vyhnout autům. 
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K bodům projednávaným na minulých schůzkách: 
06/02/2013 Požadavek občanů na vybudování chodníku od návsi směrem k Malšově Lhotě po 

levé straně v délce cca 80 metrů, po kterém by bylo možné dostat se bezpečně od 
zastávky k posledním domům. Viz. nákres přílohou. KMS podporuje tento záměr. 

 
k 05/01/2013 V ulici Stříbrná se před domem pana Marečka zvlňuje chodník v místě vjezdu do 

domu.       Vznést reklamace na inv.odbor. 
 
k 04/01/2013 V ulici Podhůrská ve směru na Blešno je poničený úsek chodníku před novostavbou 

mezi čp. 104 a 106.      Oznámeno na TSHK-pan Pospíšil 
 
k 03/01/2013 Na konci ulice K Borku není slyšet místní rozhlas. – Bude řešit Městem pověřená 

firma 
 
k 02/01/2013 Kontejnerové stání na vjezdu do osady Ostrov – požadavek vybudovat ohrazení 

kontejnerů zábradlím, kontejnery jsou často opilci ale i větrem, když jsou prázdné a 
otevřené, svrženy ze srázu k Orlici, obsah rozsypán až do vody.  Fotky přílohou.
                - pro odbor ŽP  

 
k 01/01/2013 Požadavek spoluobčanů na zřízení zastávky MHD na znamení na trase Svinary - 

Běleč  u odbočky ke svinarskému písníku (bez stavebních úprav). Petice občanů byla 
zaslána na DPmHK, DP souhlasí. Podmínkou zřízení je povolení Města tuto zastávku 
zřídit. Komise požadavek podporuje, v lokalitě je hodně chat i několik trvalých 
bydlišť, zastávka na znamení bude využita.  
– dle sdělení pana Springera bylo Městem k požadavku vysloveno kladné stanovisko  

 
k 31/2012  Sbírka na zvoničku pokračuje. Byl zřízen účet na uložení vybraných peněz a jsou k 

dispozici smlouvy pro sponzorské dary. Byl vybrán vhodný dub na zvoničku – je 
z Nového Hradce Králové. Poptáváme dodavatele nové zvoničky. Informace 
poskytnou členové komise. Zájemci mohou navštívit jednání komise.  

 
k 30/2012 Aktivace priority z roku 1999 – vybudování veřejného osvětlení (VO) mezi  
k 36/2011 Svinary a Stříbrným rybníkem. 
  O možnosti zbudování VO Město uvažuje, bude jednat se SÚS a ostatními 

zúčastněnými organizacemi.  
 
k29/2012 Oprava nebo rekonstrukce stávajícího volejbalového hřiště podle nových parametrů, 

s umělým povrchem a herními prvky – volejbal, košíková – žádost předložena i na 
schůzi KMS s představiteli Města 9. 1. 2013 

  Svinary mají hodně malých dětí, vznikl i kroužek malých hasičů při SDH Svinary, 
kvalitní hřiště by mělo využití. 

 
k 8/2012 Oprava spár v silnici bude provedena Technickými službami dle jejich 

harmonogramu. – oprava bude provedena v roce 2013 odbornou firmou 
 
k 5/2012 Věnujte zvýšenou pozornost pohybu cizích lidí po obci. Pokud zaznamenáte 

podezřelý pohyb neznámých osob nebo vozidel, volejte městskou nebo státní policii. 
Zamykejte si branky a kůlny, máme informace o krádežích a vandalismu. 
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k 47/2011 Podnět z veřejné schůze - občané si stěžují na časté výpadky elektrického proudu, 
především jedné fáze. Stále dochází k poškozování spotřebičů při bouřkách, kdy 
vypadávají fáze.   - VČE přislíbilo písemně, že posílí síť v roce 2014. 

 
k 45/2011 Zápach v Podhůří. Volejte na číslo 721 357 086. Prosíme, volejte vždy, když zápach 

ucítíte!! 
 
k 43/2011 Havarijní technický stav zpětné klapky na vodoteči od obce do Orlice přes osadu 

Dubina.      -  Oprava klapky jaro 2013 
 
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 Požadavek na zónu 30 km/h v oblasti ulic Dubinská, Ostrovní, Ke Splavu, Borová, 

Květná. 
       
k7/2011 Komise pořádá ve spolupráci s MmHK veřejnou sbírku určenou k rekonstrukci 

zvoničky.  
   
 
k 30/2009 Přístřešek MHD na zastávce U Čechů. – bude řešeno v rámci rekonstrukce zastávek 

MHD v roce 2013. Akce Královéhradeckého kraje. (zhotovení v akci „ Rekonstrukce 
ul. Úprkova“) 

 
Priorita 1999  -  Veřejné osvětlení 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 10. 4. 2013 od 19.30 hod. v klubovně hasičů. 
Své požadavky zašlete e-mailem (ahamplova@centrum.cz) nebo vhoďte do schránky pod 
vývěsku v Podhůří nebo i do schránek členů komise nejpozději do 9. 4. 2013 
 
za Komisi místní samosprávy Svinary Ing. A. Hamplová, předsedkyně v. r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ahamplova@centrum.cz
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INFORMACE A UPOZORŇENÍ 
 
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  

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 
 
 
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! 
Žádáme je též, aby nenechávali psy volně pobíhat podle plotů a znečišťovat a ničit 
předzahrádky. 
Městská policie byla požádána o zvýšený dohled a penalizaci těch, co příslušnou 
vyhlášku města nedodržují! 

http://svinary.org/
http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/svinary
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