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   Zápis č. 8/2015 
 

ze schůze KMS Svinary, konané dne 12. 8. 2015 v klubovně SDH Svinary 
  

Přítomni:   p. Šťastná, p. Rind, p. Borková, p. Holubová, p. Menclová,   
p. Al-Rashyová, p. Večerník, p. Springer 

Omluveni:   p. Hamplová, p. Košek, p. Černík, p. Balcárek 
Hosté: p. R. Dunda, manželé Iva a Josef Kašparovi, p. L. Souček, p. P. Škvrna 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Buďme k sobě ohleduplní a nechme naše rachotící zahradní 
pomocníky o nedělích a svátcích, odpočívat. 

Upozornění: Ve Svinarech byly instalovány značky 
označující zóny s předností zprava, upozorňující 
na zvýšený výskyt cyklistů a omezující rychlost na 
30 km/h. Věnujte jim svou pozornost. 
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: 
26/08/2015 Vyjádření KMS k zaslanému záměru č. OM1/102/2015 – bez námitek. 
25/08/2015 KMS obdržela znění „Veřejné vyhlášky – opatření obecné povahy při přechodném 

nedostatku vody“  a  „Upřesňující informace k vydanému opatření obecné povahy 
pro přechodný nedostatek vody“ – viz příloha zápisu. Oznámení bylo hlášeno i 
místním rozhlasem v sobotu 8. 8. 2015. 

24/08/2015 KMS žádá o posouzení technického stavu a případnou opravu centrálního sloupu 
s křížem na katolickém hřbitově. Zároveň prosíme o rekonstrukci - zpevnění plochy 
pod nádobami na zelený odpad tak, jak je řešen na hřbitově evangelickém. 

 
K bodům projednávaným na minulých schůzkách: 
23/07/2015 Úprava zeleně na městském pozemku v ulici Na Stávku. 
  Stanovisko k 8. 7. 2015: Projednáno s TS HK, postupná úprava do zimy 2015 
 
22/07/2015  Příprava veřejné schůze 16. 9. 2015 od 18.00 hod. 
 Témata schůze: 
 1/ Veřejné osvětlení Svinary – Stříbrný rybník 

2/ Další vývoj situace kolem výstavby skladových areálů u Parlamentu 
3/ Nový most přes Orlici, harmonogram prací, řešení vzniklých problémů 

s dopravou, opatření proti poškození především starší zástavby v ulici 
Podhůrská, bezpečnost chodců, hlučnost jak v Podhůří, tak na ulici Bělečská, 
která má být rozšířená 
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4/ Plán zástavby Svinar okolo firmy ADOZ a dál na polích směrem k osadám 
OVS a Na Opuce (studie R41.22). 

 5/ Dětské hřiště  
 
20/06/2015 Zpevnění části prašné cesty z ulice Ostrovní do osady Ostrov k přečerpací stanici ke 

kontejnerům (cca 15m, zajíždí tam HS a.s., rozbitý terén, kaluže). 
Požadavek KMS ke 12. 8. 2015: Žádáme TSHK o kvalitní zpevnění terénu, nejlépe 
technologií „balenou“. Tento úsek slouží nejen vozidlům HS ke svozu odpadu, ale i vozidlům 
VaK k obsluze přečerpávací stanice. Dílčí nerovnosti cesty za přečerpávací stanicí byly 
upraveny osadníky svépomocí. 

 
19/06/2015 Závady na místních komunikacích:  

- Křižovatka U Parlamentu – na vjezdu do Svinar vpravo - díra  
- Ulice Podůrská Parlament až most - poničená po opravách silnice v Blešně 
- Ostrovní ul. u čp. 264 – propad u vpusti 
- Točná ul. - propadá se překop vedle vpusti 
- Vjezd ze Stříbrné do Borové - propadá se překop 

 
K 15/04/2015 Žádost 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. 
Stanovisko KMS ke 12. 8. 2015:  Zaslaná projektová dokumentace byla vyvěšena  
ve  vývěskách. 
 

K 14/04/2015 Žádost o poskytnutí aktuální studie na zástavbu území, označené v konceptu 
územního plánu jako R41.22. Byla sjednána schůzka s autorem studie na schůzi 
KMS 12. 8. 2015. 
Stanovisko KMS ke 12. 8. 2015:    Autor studie se na schůzi nedostavil.   

 

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.    
Stanovisko MMHK ke 12. 8. 2015: Probíhá vypořádání s došlými připomínkami. 
  

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. 
Požadavek KMS z 8. 7. 2015 - Informace o zřízení pracovní skupiny, v jakém je to stádiu? 
Stanovisko KMS ke 12. 8. 2015:  Na úřední desce města bylo vyvěšeno veřejnou vyhláškou 
Oznámení o zahájení stavebního řízení o povolení stavby „Silnice III/29827 Krňovice – 
Běleč nad Orlicí – Svinary…KMS upozorňuje i na nutnost řešení nájezdu na most ze strany 
od Malšovy Lhoty (komunikace č. III/3082) včetně řešení náhradní dopravy při 
rekonstrukci komunikací v městské části Svinary, minimálně zatěžující pro občany zde 
bydlící. Současně KMS připomíná podnět spojit s rekonstrukcí vozovky i výstavbu dvou 
autobusových zastávek v úseku Opuka, Škvárovka (podnět pro odbor správy majetku, jako 
účastníka řízení). 
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k 37/11/2013 Veřejné osvětlení Svinary – Stříbrný rybník dále v jednání. 
k 30/2012, Stanovisko KMS ke 12. 8. 2015:  Zařazeno jako bod programu veřejné schůze. 
k 36/2011  

 
k 23/06/2013 Žádost o dořešení výkupu pozemku a dostavbu chybějící části chodníku v ulici 

Stříbrná. 
Požadavek KMS z 8. 7. 2015 - Jak pokračuje jednání s vlastníkem, který projevil zájem 
prodat pozemek Městu 

  Stanovisko KMS ke 12. 8. 2015: Zatím bez odpovědi. 
 

 
k 30/2009      Přístřešek MHD na zastávce U Čechů.  
                      Stanovisko KMS z 12. 8. 2015 – bude se řešit současně s rekonstrukcí vozovky. 
 
Požadavky na městskou policii: 
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:    26/08/15, 24/08/15,  20/6/15,  19/6/15,  26/9/14,  37/11/13,  23/6/13,  30/2009 
 
Priorita 1999   Veřejné osvětlení Stříbrný rybník – Svinary,  
Priority 2006-2010 Rekonstrukce ulice Malinová - probíhá (2015), 
   Rekonstrukce ulice Podhůrská,  

Revitalizace dětského hřiště. 
 
Příští schůze KMS se uskuteční ve středu 9. 9. 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 8. 9. 2015. 
 
 
Za Komisi místní samosprávy Svinary Bc. Jana Holubová, v. r. 

 
 
 

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ 
 
Navštivte webové stránky KMS Svinary:    http://SVINARY.ORG 
Odkaz: http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/svinary 
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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. 
 
KMS doporučuje občanům objednat si nádoby na odvoz bioodpadu, plastů, případně papíru. Objednávat 
nádoby lze přes e-shop hradeckých služeb a. s., 
http://www.mariuspedersen.cz/srv/www/qf/cs/ramjet/order/firstStep?shopId=2 nebo osobně v zákaznickém 
centru na ulici Bratří Štefanů 990, Hradec Králové 3 (v areálu sběrného dvora) v pracovní dny od 7 do 17 
hodin. 
 
 
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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