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   Zápis č. 12/2013 
ze schůze KMS Svinary, konané dne 11. 12. 2013 

  
Přítomni:   p. Al-Rashyová, p. Borková, Mgr. Košek, p. Rind, Mgr. Springer, p. Šťastná,  

p. Večerník, p. Hesová, Ing. Hamplová, p. Menclová, p. Černík, p. Balcárek 

Hosté:   p. Holubová,   

  

Schůzku komise zahájila a všechny přítomné přivítala paní Hamplová, která vedla schůzi.  

Od 1. 11. 2013 do 31. 3. 2014 tu zase máme období se zimní údržbou.  

Parkujte svá vozidla mimo komunikace, náš strážník zpřísní kontrolu. 

 

Děkujeme Technickým službám Hradec Králové za nasvícení nové zvoničky a 

Magistrátu za podporu této akce. 

 

Požadavky na městskou policii – p. Balcárka: 
33/10/2013  Kontrolovat zastávky MHD, schází se tam „konzumenti alkoholu“. 

07/3/2013 Zajistit odstranění aut parkujících na chodníku/cyklostezce v Podhůrské ulici, dále 

z komunikací, kde není dostatečná šířka vozovky (např. Květná, Borová…). Každý 

má parkovací plochu na pozemku nebo upravené stání mimo komunikaci.   

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: 
40/12/2013 KMS schválila své finanční výdaje za 4.čtvrtletí 2013 

K bodům projednávaným na minulých schůzkách: 
38/11/2013 Žádost o úpravu průchodu kolem závory na konci ulice K Lesu ve směru na 

rozcestník, občané upozorňují na špatnou schůdnost především pro kočárky, vozíky 

i kola. 

-Městské lesy okamžitě cestu opravily - děkujeme 

 

37/11/2013 Členové komise navštíví vlastníky pozemků podél silnice Svinary - Stříbrný rybník,  

k 30/2012 kde by mělo být na pozemcích v majetku SÚS KHK vybudováno veřejné osvětlení,  

k 36/2011 s žádostí o souhlas se stavbou na sousedním pozemku. 

 -někteří nesouhlasí, dále v řešení 

 

36/11/2013 Komise žádá DPmHK o kontrolu stavu a opravu zastávek MHD, jsou zde zásahy 

vandalů. 

-DPmHK provedl opravu. Děkujeme. 

 

K 34/10/2013 Fotky Zvoničky na stránkách komise 
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k 31/09/2013 Fotky VOSY z Mikulášské besídky na stránkách komise. 
 

k 26/08/2013 Návrh HS a.s. na změny vývozu popelnic s frekvencí plasty a směsný odpad jednou 

za 14 dní, papír jednou za měsíc a bioodpad každý týden – zkušební doba do konce 

roku. 

 

k 23/06/2013 Vzhledem ke změně vlastnických vztahů k pozemku, kde chybí část chodníku v ulici 

Stříbrná, žádáme o dořešení výkupu pozemku a dostavbu chybějící části chodníku.  

  -Řešení vlastnických práv, další kroky Města až po dořešení 

 

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

kontejnerů zábradlím.   

- TSHK, připravuje se vybudování nového zábradlí 

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

s umělým povrchem a herními prvky – volejbal, košíková          

-není finanční krytí, pozastaveno 

 

k 5/2012 Věnujte zvýšenou pozornost pohybu cizích lidí po obci. Pokud zaznamenáte 

podezřelý pohyb neznámých osob nebo vozidel nebo projevy vandalismu, volejte 

městskou nebo státní policii. Zamykejte si branky a kůlny, máme informace o 

krádežích. 

 

k 47/2011 Podnět z veřejné schůze - občané si stěžují na časté výpadky elektrického proudu, 

především jedné fáze.   

-VČE přislíbilo písemně, že posílí síť v roce 2014. Informace ve vývěsce 

 

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.   

Ke 4. 11. 2013: Realizace opravy klapky právě probíhá 

 

k 32/2011 Projektová dokumentace na prioritu KMS Svinary oprava ulic Pod Haltýřem – 

Citrusová – Malinová  

- je územní rozhodnutí, akce probíhá dle harmonogramu,  

(plánují se retardéry?) 

 

k 25/2011 Požadavek na zónu 30 km/h v oblasti ulic Dubinská, Ostrovní, Ke Splavu, Borová, 

Květná.  

- trvá 

       

k 30/2009 Přístřešek MHD na zastávce U Čechů. – vybudování blokováno nesouhlasem HZS 

KHK, před jehož budovou se zastávka nachází. 

 

Požadavky na Organizační oddělení:  43/2011-stav akce 
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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 8. 1. 2014 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 7. 1. 2014 

 

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

 

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! 

 

Buďme k sobě ohleduplní a nechávejme naše cesty 

bezpečně průjezdné pro zimní údržbu. 
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