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   Zápis č. 3/2015 
 

ze schůze KMS Svinary, konané dne 11. 3. 2015 v klubovně SDH Svinary 
  

Přítomni:   p. Šťastná, Mgr. Košek, p. Rind, p. Borková, Bc. Holubová, p. Menclová, 
Mgr. Springer, p. Al-Rashyová, ing. Hamplová                        
p. Balcárek 

Omluveni:   p. Večerník, p. Černík 
Hosté: Ing. arch. P. Bruna (OHA), ing. M. Jandík (ved. Stavebního odboru) MMHK  

ing. P. Škvrna 
 p. Šťastný a p. Špaček (SDH Svinary)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Podněty občanů Svinar: 
Žádost o informování občanů o aktualitách v obci prostřednictvím e-mailu 
Pokud má někdo zájem dostávat od KMS aktuální informace týkající se Svinar (pokud na ně bude 
KMS upozorněna), může zaslat požadavek a svoji emailovou adresu na e-mail  
kms-svinary@email.cz  
--------------------------------------------------------------------------------

Petiční výbor požádal KMS o upozornění občanů, že mohou podepsat petici 
proti výstavbě budov u Parlamentu v Hospodě u Karla a v Krámku u Lucie již 
jen do neděle 29. 3. 2015. Dne 31. 3. 2015 bude petice předána Zastupitelstvu 
města Hradec Králové. 
 
Nově projednané body: 
09/03/2015 Zástupci SDH informovali o potřebě opravy střechy nad klubovnou hasičů a KMS 
  
08/03/2015  Dotaz na Povodí Labe, zda se počítá v dohledné době s těžbou nánosů z Orlice, 

koryto řeky je hodně zanesené. 
- Probíhá vyhodnocení zaměření změn stavu sedimentů v časovém sledu. O 

výsledcích po vyhodnocení bude PLa informovat.(ing.Z.Šálek, PLa HK) 
 

07/03/2015     KMS zvolila předsedkyní KMS všemi přítomnými hlasy Ing. Alenu Hamplovou, 
místopředsedkyní KMS všemi přítomnými hlasy Bc. Janu Holubovou, hospodářkou 
KMS všemi přítomnými hlasy paní Hanu Al Rashyovou.  

Požadavek KMS z 11. 3. 2015 – pro kancelář primátora   
 
06/03/2015 KMS doplnila své složení o paní ing. Alenu Hamplovou 
Požadavek KMS z 11. 3. 2015 – pro kancelář primátora   
 
05/03/2015 Žádost o přistavení dvou 120 l odpadních nádob na svinarský splav se zahájením 

vodácké sezóny v dubnu, jejich uzamčení ke sloupku dopravní značky a zajištění 
řádného svozu. 

 Žádost o doplnění koše na psí exkrementy u hřiště v osadě Ostrov. 
Požadavek KMS z 11. 3. 2015 – žádost na  HS a.s., na vědomí pan Zdeněk Křižovský, referent-vodní a odpadové 

hospodářství MMHK 
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04/03/2015 Velký výtluk a hodně rozbitá komunikace v ulici Dubinská u rybníčku. Žádost o 
opravu trvalejšího charakteru. 
- TS HK, pan Pospíšil 

 
K bodům projednávaným na minulých schůzkách: 

K 02/02/2015  „Výstavba tří skladů – lokalita parlament HK – I. etapa – areál KTO a FATO 
Hradec Králové, Slezské Předměstí, Bří Štefanů“ na pozemku parc. č. 691/8, 691/11, 
691/25, 691/26 v katastrálním území Slezské Předměstí.    

- Problémem se zaobírají také média a informují občany prostřednictvím tisku a televize. 
- Ing. Jandík a Ing. Arch. Brůna osobně informovali komisi o stavu řízení o černé stavbě hal 

u Parlamentu. Stavba je v souladu s určením využití ploch dle změny územního plánu 
schválené zastupitelstvem města. Současně navrhovaný rozsah stavby je oproti původně 
vydanému územnímu rozhodnutí podstatně větší, budovy mají větší půdorysné rozměry, 
jsou jinak umístěny a mají větší výšku. 

- KMS byla seznámena s postupem Stavebního úřadu a MMHK v období od prosince 2014, 
kdy byl SÚ a MMHK upozorněny na vznikající nepovolenou stavbu. Stavebním úřadem 
bylo nařízeno zastavení stavby. Bylo zahájeno řízení o odstranění stavby. Stavebník požádal 
o dodatečné povolení stavby a prohlásil, že stavbu zastavil.  

- Stavební úřad projedná žádost o dodatečné povolení stavby včetně posouzení příslušné 
projektové dokumentace. Účastníci řízení mohou v zákonné lhůtě uplatnit své námitky. 
(Může tak učinit obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, i osoby, 
jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich může být dodatečným povolením stavby přímo dotčeno). 

- Mgr. J. Košek byl pověřen KMS k vystoupení na zastupitelstvu města dne 31. 3. 2015 
a tlumočení názoru komise k nepovolené stavbě u Parlamentu. Současně bude zástupcem 
občanského sdružení Podhůří předána petice, která byla proti černé stavbě v těchto dnech 
podepisována. 

Požadavek KMS z 11. 3. 2015 – informovat komisi o dalším postupu (OHA, stav. odbor) 
 
K 43/12/2014 Požadavek na řešení parkování na konci ulice K Lesu: 
Stanovisko:     Městské lesy vybudovaly na kraji lesa a ulice K Lesu dle platných předpisů 

manipulační plochu pro své účely s povolením pro návštěvníky lesa odstavit zde své 
vozy, pokud momentálně nebude plocha manipulačně využívána. 
         

K 42/12/2014 Chodník ulice Podhůrská(směr Blešno) poškozen stavbou RD, vlastník nemovitosti 
neuvedl chodník do původního stavu: 
- Přes TS HK byl informován příslušný odbor MmHK(P. Hartmanová, p. Pešl),  

Požadavek KMS z 11. 2. 2015 – donutit vlastníka k opravě. 
 
K 39/12/2014 Komise žádá šerify osad ve Svinarech o spolupráci na řešení drobných černých 

skládek na městských pozemcích a pozemcích Povodí Labe, přímo na březích Orlice:  
Požadavek KMS z 11. 2. 2015 - KMS dokládá fotodokumentaci o černé skládce na břehu řekyOrlice (viz příloha 

zápisu), podobná skládka proti proudu nad mostem směrem k Blešnu 
– předáno místně příslušnému strážníkovi MP k řešení 

 
K 26/09/2014  Návrh spojit plánovanou opravu silnice z Bělče do Svinar s výstavbou dvou 

autobusových zastávek v tomto úseku (Opuka, Škvárovka-OVS) – MHD linka č. 17.  
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Požadavek KMS z 11. 2. 2015: Navrhujeme, aby odbory města hájily zájem občanů města a vedly se SÚS konstruktivní 
jednání vedoucí k realizaci např. spojené investice, která bude sloužit občanům a návštěvníkům města. 
Domníváme se, že město vyšlo kraji vstříc na svém území, kdy zastávky MHD slouží i účastníkům 
regionální přepravy, a je tedy záležitostí vzájemné spolupráce v oblastech, kde se zastávky MHD 
nevyskytují. 
- Podnět pro dr. J. Vedlicha, náměstka primátora 

     
20/08/2014 Žádost o obnovu živého plotu u pomníku padlým v ulici K lesu. 

- Bude provedeno do konce roku 2015 
 
k 25/2011  Zóna „30“ v oblasti od ulice Stříbrné k Orlici a od ulice Stříbrné k lesu 

 - ing. Schiller, MmHK – zaslána projektová dokumentace  
Stanovisko KMS z 11. 2. 2015: bez vážnějších připomínek, začlenit obytnou zónu do zóny 30, 
                         nezačleněna ulice Větrná, částečně zpevněná, průjezdná na ulici K Borku 
 
k 37/11/2013 Veřejné osvětlení Svinary – Stříbrný rybník dále v jednání. 
k 30/2012, k 36/2011  
Požadavek KMS z 11. 2. 2015: Jak pokračuje projednání schůdného řešení - vedení osvětlení po  
 pravé straně ze Svinar?- dotaz na OHA      
 
k 23/06/2013 Žádost o dořešení výkupu pozemku a dostavbu chybějící části chodníku v 

ul.Stříbrná:  
- Řešení vlastnických práv, další kroky Města až po dořešení pozůstalosti. 

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

podezřelý pohyb neznámých osob nebo vozidel nebo projevy vandalismu, volejte 
městskou (156) nebo státní (158) policii. Zamykejte si branky, dveře a kůlny.  

 
Požadavky na městskou policii: 
39/12/2014 Fotodokumentace černé skládky na břehu řeky Orlice. Zasláno samost. emailem R. 

Balcárkovi dne 16. 2. 2015. 
 
36/11/2014 Žádost o rozšíření úseku měření rychlosti městskou policií v Podhůrské ulici od ulice 

Slatinská ke kruhovému objezdu u Blešna. 
 
Trvalé úkoly: 

- Kontrola veřejných prostranství především kolem zastávek, klubovny hasičů, 
obchodu a ubytovacích míst, na splavu hlavně v podvečerních a večerních 
hodinách 

- Kontrolovat zákaz stání na chodnících, cyklostezce a úzkých komunikacích 
-     Pravidelné kontroly dětského hřiště.  
-     Sledovat a postihovat ty majitele psů, kteří porušují vyhlášku o volném pohybu 
       psů a úklidu po svých svěřencích.  
 

Požadavky na Organizační oddělení:  
Body:   07/03/2015, 06/03/2015, 05/03/2015, 03/02/2015; 02/02/ 2015; 43/12/ 2015; 42/12/2014, 26/09/2014, 

37/11/2013 
 
Priorita 1999   Veřejné osvětlení Stříbrný rybník – Svinary,  
Priority 2006-2010 Rekonstrukce ulice Malinová - příprava realizace 2015 
   Rekonstrukce ulice Podhůrská,  
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Revitalizace dětského hřiště 
 
Příští schůze KMS se uskuteční ve středu 8. 4. 2015 od 19.30 v klubovně hasičů Svinary.  
 
Své požadavky zašlete e-mailem, vhoďte do schránky SDH, do schránky pod vývěskou 
v Podhůří i do schránek členů komise nejpozději do 7. 4. 2015. 
 
Za Komisi místní samosprávy Svinary 
Ing. Alena Hamplová, v.r. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
INFORMACE A UPOZORŇENÍ 

 
Navštivte webové stránky KMS Svinary:    http://SVINARY.ORG 
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. 
 
Svoz odpadů: 
Směsný odpad každou středu  
Plasty   každou sudou středu  
Papír   1 x za 4 týdny – 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52 
Bio   středy od 1. 3. do 30. 11. 
 
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. 
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