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Zápis č. 4/2015

ze schůze KMS Svinary, konané dne 8. 4. 2015 v klubovně SDH Svinary
 

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

Omluveni:  Mgr. Springer, p. Balcárek
Hosté: p. Ivana Wolfová

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paní Wolfová přišla konzultovat změnu stanoviště pro popelnice z osady Ostrov. Současné 
stanoviště znečišťuje a zápachem obtěžuje její nemovitost.  Jednáme s HS, a.s., o přesunu stanoviště
ke kontejnerům pro osadu Ostrov.

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 
--------------------------------------------------------------------------------

Nově projednané body:
16/04/2015 Žádost osady U Mlejna a osady Ostrov o recyklát na opravu cest.

Předáno TS HK, pan Pospíšil

15/04/2015 Na základě situace žádáme o poskytnutí dokumentace uvažovaného nového 
mostu přes řeku Orlici. V případě, že bude o stavbě rozhodnuto, požádáme příslušné 
pracovníky MMHK a SÚS o účast na veřejné schůzi s občany, která bude k této 
samostatné problematice svolána na přelomu měsíce května – června 2015.
Gestor: Ing. arch. P. Brůna, vedoucí odboru hl. architekta

14/04/2015 Žádáme o poskytnutí aktuální studie na zástavbu území, označeného v konceptu 
územního plánu jako R41.22.
Gestor: PaedDr. J. Vedlich,Ph.D., náměstek primátora

13/04/2015 KMS schválila své výdaje za 1. Q 2015
Gestor: I. Křiváčková, kancelář primátora

12/04/2015 KMS žádá o poskytnutí zápisu z kolaudace silnice v ulici Pod Haltýřem, Citrusová
z důvodu kontroly odstranění závad.
Komise žádá informaci, zda součástí projektu nebyla instalace odpadových nádob.
Gestor: Ing. V. Avramov, vedoucí investičního odboru

11/04/2015 Občané ulice Podhůrská, kteří mají odvod odpadních vod do tlakové kanalizace a 
musí spravovat čerpadla a platit spotřebu elektrické energie na provoz čerpadel, 
žádají o zrovnoprávnění s ostatními občany. Žádají tedy o kompenzaci spotřeby 
energií a nákladů na údržbu čerpadel.
Gestor: PhDr. R. Lišková, náměstkyně primátora

Kontakt: Ing. Alena Hamplová, ahamplova@centrum.cz, 731131228                 Zápis 4/2015                  str. 1

mailto:ahamplova@centrum.cz
mailto:kms-svinary@email.cz


                           
                                            K     o m i s e   m í s     t n í   s     a m o s     p r á v y   S     v     i n a r y

10/04/2015 Požádat ČEZ o kontrolu a prořez větví zasahujících do elektrického vedení 
(především v křižovatce ulic Ostrovní a Dubinská - u rybníčku)
Gestor:  Ing. M. Brokeš, vedoucí odboru správy majetku města

K     bodům projednávaným na minulých schůzkách:
K 09/03/2015 Zástupci SDH informovali o potřebě opravy střechy nad klubovnou hasičů a 

KMS.

K 08/03/2015 Dotaz na Povodí Labe, zda se počítá v dohledné době s těžbou nánosů z Orlice, 
koryto řeky je hodně zanesené.
Stanovisko PLa  k 12. 3. 2015: Probíhá vyhodnocení zaměření změn stavu sedimentů 
v časovém sledu. O výsledcích po vyhodnocení bude PLa informovat.

K 05/03/2015 Žádost o přistavení dvou 120 l odpadních nádob na svinarský splav.
Žádost o doplnění koše na psí exkrementy u hřiště v osadě Ostrov.
Stanovisko k 9. 4. 2015: HS, a.s., instalovaly požadované nádoby. Děkujeme.

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

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.
- Mgr. J. Košek vystoupil na zastupitelstvu města dne 31. 3. 2015 a tlumočil názor 

komise k nepovolené stavbě u Parlamentu. Současně byla zástupcem občanského
sdružení Podhůří předána petice, která byla proti černé stavbě podepisována.

Stanovisko k 9. 4. 2015: Proběhla návštěva členů KMS Svinary na pozastavené stavbě. 
Zástupci investora seznámili členy KMS s aktuální situací a nastínili možné způsoby dalšího 
vývoje. Vyslechli připomínky a konkrétní námitky členů KMS ke stavbě – zejména:
-  nesouhlas s řešením dopravního napojení v území v návaznosti na plánované dopravní 

zatížení budoucí stavby (řeší se pouze přiřazovací pruh směrem na Hradec Králové, 
nikoliv už na Blešno;

-  riziko překračované hladiny hluku během 24 hod.; 
- výška stavby, která zrušila výhled do krajiny směrem na Krkonoše;
-  nutnost posuzování aktuálních měření (nikoliv např. z roku 2005).

K 43/12/2014 Požadavek občanů na řešení parkování na konci ulice K Lesu.
Stanovisko KMS: Souhlasíme se záměrem Městských lesů vybudovat 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 využívána 
Městskými lesy.

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.
Stanovisko MMHK k 9. 4. 2015: zatím bez vyjádření.
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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 
řeky Orlice (viz příloha zápisu), podobná skládka proti proudu nad mostem směrem k Blešnu
– předáno místně příslušnému strážníkovi MP k řešení
– požádáno PLa o informaci, jak a kdo řeší údržbu břehů

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. 
Stanovisko MMHK: bude zřízena pracovní skupina, jejímž členem bude i zástupce KMS 
Svinary.

20/08/2014 Žádost o obnovu živého plotu u pomníku padlým v ulici K lesu.
Stanovisko TSHK:  Bude provedeno do konce roku 2015.

k 25/2011 Zóna „30“ v oblasti od ulice Stříbrné k Orlici a od ulice Stříbrné k lesu
Stanovisko MMHK: Předpokládaná doba instalace dopravního značení - léto 2015.

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  
Stanovisko k 9. 4. 2015: zatím bez vyjádření

k 23/06/2013 Žádost o dořešení výkupu pozemku a dostavbu chybějící části chodníku v 
ul.Stříbrná: 
Stanovisko: Řeší se vlastnická práva, 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:
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 vozidel 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:     12/04/2015; 11/04/2015;  10/04/2015; 02/02/2015;  43/12/14; 42/12/2014; 26/09/2014;  37/11/2013
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Priorita 1999  Veřejné osvětlení Stříbrný rybník – Svinary, 
Priority 2006-2010 Rekonstrukce ulice Malinová - příprava realizace 2015,

Rekonstrukce ulice Podhůrská, 
Revitalizace dětského hřiště.

Příští schůze KMS se uskuteční ve středu 13. 5. 2015 od 19.30 v klubovně hasičů Svinary. 

Své požadavky zašlete buď e-mailem, nebo vhoďte do schránky SDH či do schránky pod 
vývěskou v Podhůří, či přímo do schránek členů komise nejpozději do 12. 5. 2015.

Za Komisi místní samosprávy Svinary ing. Alena Hamplová v.r.

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ

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 přeplně-
nosti 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 bře-
hu řeky Orlice!
Žádáme je též, aby nenechávali psy volně pobíhat podle plotů a znečiš-
ťovat a ničit předzahrádky.
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