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   Zápis č. 11/2015 
 

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

Přítomni:   p. Šťastná, p. Rind,  p. Menclová, p. Košek, 
p. Hamplová, p. Černík, p. Al-Rashyová  

Omluveni:   p. Balcárek, p. Borková p. Večerník p. Springer p. Holubová 
Hosté: p. Škvrna, p.Dunda  

 
Hosté přišli projednat námitky k výstavbě nového mostu, aby při výstavbě byly 
hájeny zájmy, zdraví a majetek občanů Svinar.  
Hosté dále upozornili na fakt, že v Městem plánované pozemkové rezervě není návrh 
občanské vybavenosti a že by mělo být především zájmem Města (a z jeho 
prostředků) vybudovat tu potřebné zázemí pro plánovanou výstavbu, protože 
soukromý sektor nic negarantuje.  
Upozornili, že tu mohou být vybudované malé rodinné domy ale i vícebytové domky 
jako v Malšovicích, je jen otázka, kolik pater Město povolí.  
A na to navazuje nárůst obyvatelstva a dopravy, může se i více než zdvojnásobit, 
takže tu ve Svinarech můžeme mít přes dva tisíce obyvatel naměstnaných na malém 
prostoru bez občanské vybavenosti s nutností ráno nasednout do několika rodinných 
aut a odjet do města. 

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: 
35/11/2015 Projednáno Podání námitek k výstavbě mostu – SÚS KHK, Rada KHK, MMHK 
 
34/11/2015 Žádost o přesun kontejneru na ošacení od zvoničky.  

Projednáno s HS a.s. 
 
K bodům projednávaným na minulých schůzkách: 
33/10/2015 Opět stížnost na zpětné umísťování hnědých kontejnerů po jejich vyprázdnění.  
 Kontejnery zůstávají ve vozovce a ohrožují řidiče. Řešeno 14. 10. s řidiči vozu 

členem KMS na místě. Je nutné vracet kontejnery mimo vozovku! 
 
32/10/2015 Žádáme o vhodnější umístění dopravní značky „Zóna 30“ u retardéru v ulici K Lesu 

(posunutí ve směru od hl.silnice). 
 Značka je při současném umístění těžko zaregistrovatelná zprava najíždějícími řidiči. 
 
K 31/10/2015 Na základě stížnosti občanů žádáme o prověření množství placených popelnic 

v poměru k počtu nájemníků v domech paní Vítové v ulici Ostrovní.  
Strážník MP seznámil s problémem nepořádku pronajímatelku objektů a poučil ji o 
zákazu manipulace s kontejnery na stanovištích HS a.s. a o zákazu znehodnocovat 
separovaný odpad občanů Svinar. 
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30/10/2015 Žádáme strážníka MP o zvýšenou kontrolu nesprávně parkujících vozidel v ulicích 

Svinar, aby mohla být zajištěna bezproblémová zimní údržba silnic. 
 
K 28/09/2015 Mikulášská besídka bude 6. 12. 2015 v ZŠ Malšova Lhota odpoledne od 15,30 hodin. 
 
K 24/08/2015 KMS žádá o posouzení technického stavu a případnou opravu při vstupu levého 

nosného sloupu vrat na katolickém hřbitově. Zároveň prosíme o rekonstrukci - 
zpevnění plochy pod nádobami na zelený odpad tak, jak je řešen na hřbitově 
evangelickém. 
- Opravu a úpravu provedou Technické služby do jara 2016 

 
K 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 
 
K 20/06/2015 Zpevnění části prašné cesty z ulice Ostrovní do osady Ostrov k přečerpávací stanici 

ke kontejnerům (cca 15m, zajíždí tam HS a.s., rozbitý terén, kaluže). 
Požadavek KMS k 14. 10. 2015: Přesunout do priorit KMS 
 

K 19/06/2015 Závady na místních komunikacích:  
- Ostrovní ul. u čp. 264 – propad u vpusti – v plánu oprav TSHK 
- Točná ul. - propadá se překop vedle vpusti – předáno na KH provozní 
- Vjezd ze Stříbrné do Borové - propadá se překop – předáno na KH provozní 

 
K 15/04/2015 Žádost o poskytnutí dokumentace uvažovaného nového mostu přes řeku Orlici.  

Stanovisko KMS ke 12. 8. 2015: Zaslaná projektová dokumentace byla vyvěšena  
ve vývěskách. 
Podání námitky  
Vzhledem k tomu, že stavební realizace nového mostu bude odstraňovat omezení dopravy, 
KMS požaduje stanovení dopravně inženýrských opatření, která budou závazná a budou 
nedílnou součástí projektové dokumentace.  
Zvýšení kapacity mostu umožní případný rozvoj zástavby území, které přinese další zvýšení 
intenzity dopravy a zvýšení hlukové zátěže  
Městská část Svinary v současnosti funguje jako oblast venkovského typu bydlení a most 
zvýšenou propustností dopravy bez regulačních opatření naruší tuto funkci. 
Domy v bezprostřední blízkosti mostu mohou být zvýšenou dopravou ohroženy i v souvislosti 
s otřesy. 
Limity dopravy, omezení hluku, řešení bezpečnosti chodců 
 
Komise nesouhlasí s navrženou variantou mostu, není pro tuto oblast estetickým přínosem, 
pokud existují jiné varianty, rádi bychom s nimi byli seznámeni. Máme negativní ohlasy 
především od občanů Podhůří a z okolí řeky. 

 
K 14/04/2015 Seznámení se studií na budoucí zástavbu Svinar 
Studii, která představuje možnou budoucí podobu Svinar, si lze vyžádat k nahlédnutí  
na odboru hlavního architekta na MMHK, na stránkách komise nebo na schůzích KMS. 
Budou vítány všechny podnětné připomínky. Co nejdříve. Bude se brzy řešit.  
 
Předložená urbanistická studie nabízí diskuzi o možnostech plánování výstavby občanské 
vybavenosti. Můžeme navrhovat, kterou občanskou vybavenost bychom v naší městské části 
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měli za KMS požadovat (školka, škola, dům pro seniory, zdravotní péče, obchod, kulturní 
dům…) a jaké umístění by bylo nejvhodnější (v zástavbové rezervě, v centru obce u cesty za 
obchodem..)    Vy a vaše děti tu budou bydlet, nehoďte to za hlavu 
Občanskou vybavenost by mělo zajistit město, pokud chce zdvojnásobit počet 
obyvatel v této městské části 

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: Probíhá vypořádání námitek, Město chce stavbu odstranit. 
  

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:  

 
Stanovisko KMS: tato informace je nám známa již několik měsíců. Magistrát přislíbil 
vstoupit do jednání se SÚS a projednat možnost spojit výstavbu těchto zastávek 
s rekonstrukcí silnice. V jakém stádiu je tato možnost? 
 

K 37/11/2013 Veřejné osvětlení Svinary – Stříbrný rybník dále v jednání. 
k 30/2012, 36/2011 Stanovisko KMS ke 14.10.2015 –KMS trvá na této 16ti leté prioritě a žádá o realizaci 

varianty „vést VO po pravé straně vozovky(od Svinar) po pozemcích SÚS i za cenu 
odstranění stávající zeleně a nové náhradní výsadby“. 
Stanovisko KMS k 11.11.2015 -Z jednání veřejné schůze – KMS žádá o sdělení jmen 
dotčených vlastníků pozemků, aby s nimi mohla problém projednat (závěr č.1.2 a 2) 

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

Stříbrná. 
  Stanovisko MMHK  k 14. 10. 2015: postoupeno na odbor správy majetku k vyjádření. 

 
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 
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      psů a úklidu po svých svěřencích.  
 

Požadavky na Organizační oddělení:  
Body:   33,32,1/10/2015, 26/9/2014, 37/11/2013,  
  
Priorita 1999   Veřejné osvětlení Stříbrný rybník – Svinary,  
Priority 2006-2010 Rekonstrukce ulice Podhůrská od mostu po Parlament,  

Revitalizace dětského hřiště - Vybudování sportovního hřiště např. na 
„florbal“ 

Priority 2015- Kruhový objezd na výjezdu od Svinar k Parlamentu 
Zpevnění stání na kontejnery v ulici K Lesu  
Zpevnění vjezdu k osadě Ostrov od ulice Ostrovní po zpevněnou část 
kolem přečerpávací stanice a stání kontejnerů, cca 25 m 

 
 
Příští schůze KMS se uskuteční ve středu 9. 12. 2015 od 18.00 mimo klubovnu 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. 12. 2015. 
 
Za Komisi místní samosprávy Svinary ing. Alena Hamplová, v. r. 
 
 
 
 

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ 
 

Mikulášská besídka 6. 12. 2015 od 15.30 hodin 
ZŠ Malšova Lhota  

• Příspěvek na nadílku a ceny do soutěží 70,- Kč se bude 
vybírat opět v Krámku U Lucie během otevírací doby od 2. 11. 
do 28. 11. 2015. 

• Na besídku v tělocvičně ZŠ si vezměte pro sebe i děti 
přezůvky !!!! 

• Vstupné pro dospělý doprovod je 20,- . 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
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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. 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ahamplova@centrum.cz
http://svinary.org/
http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/svinary
http://www.mariuspedersen.cz/srv/www/qf/cs/ramjet/order/firstStep?shopId=2


                            
                                            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 
 
 
 

Kontakt: Ing. Alena Hamplová, ahamplova@centrum.cz, 731131228                  Zápis 11/2015                  str. 6 

Podání námitek k výstavbě nového mostu ve Svinarech 
 
Komise místní samosprávy Svinary, jménem svých občanů, podává námitky k výstavbě nového mostu ve Svinarech. 
KMS požaduje, aby se těmito námitkami zodpovědně zabývaly příslušné orgány státní i komunální správy 
 
Námitky: 
 
1) Realizace nového mostu bude velkým zásahem do území. Zvýšením zatížitelnosti mostu a jeho rozšířením dojde 

k umožnění nárůstu intenzity dopravy nejen v místě mostu, ale také na hlavních komunikacích směřujících k mostu 
(část ul. Podhůrská) a silnice III. třídy (část ul. Podhůrská. a ul. Stříbrná). Změna těchto parametrů je v přímé 
souvislosti s požadavkem na odstranění tzv. „dopravní závady“ v těchto místech, které by tak následně umožnilo 
další případný rozvoj území Svinar, což je zahrnuto mimo jiné i ve „strategickém plánu rozvoje města HK“. 
Případný nepřiměřený nárůst intenzity dopravy v dané lokalitě se bude zákonitě projevovat negativními vlivy na 
okolí. 

 
Mezi tyto negativní vlivy bude patřit zejména:  

a) zvýšení expozice hlukem v chráněném venkovním prostoru, chráněném venkovním prostoru staveb a 
chráněném vnitřním prostoru staveb s negativními dopady na zdraví osob a zvířat  

b) zvýšení emisí výfukových plynů s negativními dopady na zdraví osob a zvířat 
c) zvýšení zatížení technickou seismicitou s negativními dopady na stavebně konstrukční stav okolních staveb 

způsobené vlivem častého pojezdu nákladních automobilů po místní komunikaci, s ne zcela optimálními 
parametry podkladních vrstev pro dané zatížení a to i s přihlédnutím k nárůstu množství zatěžovacích cyklů,  

d) snížení bezpečnosti provozu na zvýšeným provozem dotčených komunikacích (bude znamenat zvýšení 
omezení a hrožení, zejména pro chodce, cyklisty a automobily vyjíždějící na komunikaci) 

 
2) Řešení předmostí pro napojení z ulice Podhůrská je řešeno nevhodným, nekomfortním způsobem z hlediska 

poloměrů otáčení nákladních vozidel, vlečných křivek a šířky komunikace, což může být zdrojem zvýšeného 
bezpečnostního rizika pro míjející se nákladní a osobní vozidla. 

 
3) Délka výstavby, předpokládaná doba výstavby je dle odborného odhadu minimálně 1 rok. Zásadní omezení a 

znemožnění provozu mezi pravým a levým břehem řeky Orlice. 
 
 Požadavky k výše uvedeným námitkám: 

1. a) Vlivem umístění a provozu stavebního záměru mohou být nemovitosti v ulici Podhůrská a Stříbrná, 
vystaveny zvýšené expozicí hlukem v chráněném venkovním prostoru, chráněném venkovním prostoru 
staveb a chráněném vnitřním prostoru staveb. Jedná se o hluk z liniového zdroje na místní komunikaci.   
A to jak během realizace záměru, tak po jeho dokončení. Požadujeme proto, aby bylo jednoznačně 
prokázáno, že stavba je navržena v souladu s ustanoveními zákonů, vyhlášek a nařízení vlády – zákon č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů § 152 
odst. 1; vyhl.č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. §20, §25; vyhl. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby §8, §10 a §14; zákonem 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů §30 až 34; Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací vyhl. §20 odst. (4), vše v platném znění a že dané limity nebudou 
překročeny a nebudou se pohybovat ani ve spekulativním pásmu. 
- Vypracování „Studie dopravních vztahů“ zohledňující nárůst dopravy, který bude umožněn 
zvýšením kapacity dopravní propustnosti mostu a to i se zohledněním uvažované budoucí zástavby v 
lokalitě Svinary a Běleč. Požadujeme vypracování studie oprávněnou osobou ve smyslu zákona č. 
360/1992 Sb. 
- Vypracování „Hluková studie – pro hluk z liniového dopravního zdroje“ vycházející ze studie 
dopravních vztahů. Požadujeme vypracování studie oprávněnou osobou ve smyslu zákona č.360/1992 Sb. 
- Stanovení limitních hodnot nárůstu intenzity dopravy pro dotčené území. 
- Návrh a detailní stanovení dopravně inženýrských opatření (DIO) ve vztahu k dodržení limitních 
hodnot emisí hluku ve stavbou dotčeném území, které budou nedílnou závaznou součástí PD ve všech 
stupních projektové dokumentace a to již od stupně projektové dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí, což zákon umožňuje. 

 
b)  Analýza znečištění emisemi výfukových plynů 
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c) Statické posouzení vlivu technické seismicity na stávající budovy přiléhající k dotčeným komunikacím 
vycházející mimo jiné také ze „Studie dopravních vztahů“ 

 
d) Návrh a detailní stanovení dopravně inženýrských opatření (DIO) ve vztahu k bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu ve stavbou dotčeném území, které budou nedílnou závaznou součástí PD ve všech 
stupních projektové dokumentace a to již od stupně projektové dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí, což zákon umožňuje. 

 
Na respektování zásady „šetrnosti k sousedství“ dle metodického výkladu MMR: 
„Podle § 152 odst. 1 stavebního zákona je stavebník povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. V 
rámci přípravy stavby musí každý, kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu podle § 
76 odst. 2 stavebního zákona dbát požadavků uvedených v § 90 stavebního zákona a být šetrný k zájmům 
vlastníků sousedních pozemků a staveb. Při plnění povinností podle § 152 odst. 1 stavebního zákona musí mít 
stavebník na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i 
šetrnost k sousedství.        K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných 
zvláštními právními předpisy. Sousedství nelze zužovat pouze na pozemky, které mají společnou hranici s 
pozemkem, na němž je stavební záměr realizován; v tom je nutné vycházet z nálezu Ústavního soudu 
publikovaného pod č. 96/2000 Sb. Sousedy nelze omezit pouze na osoby, které jsou nebo byly účastníky 
stavebního řízení.“ 
 

2)  Návrh a detailní stanovení dopravně inženýrských opatření (DIO) ve vztahu k bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu ve stavbou dotčeném území, které budou nedílnou závaznou součástí PD ve všech stupních 
projektové dokumentace a to již od stupně projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, což 
zákon umožňuje. 

 
     3)  Zajištění náhradního propojení břehů Svinar lávkou pro pěší a cyklisty.   

Úprava dopravní obslužnosti území veřejnou dopravou v komfortním provedení. Vybudování provizorní točny 
pro autobusy MHD u mostu na pravém břehu 
K těmto požadavkům se vztahuje respektování zásady „šetrnosti k sousedství“, výklad viz výše. 

 
Závěr: 
V případě, že nebude možné dodržet jakýkoliv z požadavků daných platnou legislativou, požadujeme přijmout 
adekvátní účinná technická opatření, při jejichž realizaci by byly příslušné požadavky splněny, případně přiměřeně 
kompenzována míra dotčení vlastnických práv. Jedná se zejména o realizaci protihlukových stěn v ulici Podhůrská a 
Stříbrná na pozemcích vlastníků komunikací a také např. výměnu stávajících oken za okna  protihluková, realizaci 
doplňkových protihlukových izolací stávajících stěn a střech apod. 
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