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Vyhodnocení veřejné schůze 
v městské části Svinary, konané dne 16. září 2015  

v Hostinci U Karla, Podhůrská č. 76, Svinary 
 
 

Zahájení schůze:  - v 18:00 hodin 

 

Přítomni: 

MUDr. Zdeněk Fink   - primátor města 

PhDr. Romana Lišková - 2. zástupkyně primátora a náměstkyně primátora pro oblast správy 
majetku města a městských organizací 

 
PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. - náměstek primátora pro oblast rozvoje města, územního plánování, 

investičních akcí města a správy dotací a jiných mimorozpočtových 
zdrojů financování 

 
Ing. Anna Maclová   - náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí, zdravotnictví, 

kultury a cestovního ruchu 
Omluven: 

Milan Jaroš - 1. zástupce primátora a náměstek primátora pro oblast školství, 

sportu a životního prostředí 

 

Z řad vedoucích odborů a ředitelů organizací byli přizváni: 

Ing. Michal Jandík    - vedoucí stavebního odboru 

Ing. arch. Petr Brůna    - vedoucí odboru hlavního architekta 

Ing. Milan Brokeš   - vedoucí odboru správy majetku města 

Ing. Martin Kabrhel    - vedoucí odd. pozemních komunikací odboru dopravy 

Ing. Miroslav Hloušek    - ředitel Městské policie Hradec Králové 

Ing. Tomáš Jeřábek   - vedoucí oddělení rozvoje města 

Tomáš Pospíšil, Dis.                - vedoucí správy místních komunikací, veřejného osvětlení (VO) a 

 světelné dopravní signalizace (SDS) Technické služby 

Hradec Králové 

Petra Ulrichová    - odd. rozvoje města 

Radek Balcárek   - místní strážník – obvod 3 Městské policie HK   

 

Hosté:     

Ing. Jiří Brandejs  - ředitel SÚS Královéhradeckého kraje, a.s. 

Ing. arch. Tomáš Jiránek - ředitel projektové kanceláře New Visit, s.r.o. Hradec Králové 

  

Ostatní přítomní: - redaktorka MFDnes a lokální šéfredaktor Hradeckého deníku 
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Účast veřejnosti:  - cca 80 občanů 
 
 
Ukončení schůze:    - ve 20:00 hodin 
 
 

Program schůze: 

 

1/ Veřejné osvětlení Svinary – Stříbrný rybník 
 
2/ 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. 

                   
3/ Další vývoj situace kolem výstavby skladových areálů u Parlamentu 
 
4/ Plán zástavby Svinar - okolo firmy ADOZ a dál na polích směrem k osadám OVS a Na Opuce 

(studie R41.22). 
 
5/ Dětské hřiště       

 
6/ Všeobecná diskuse 
 

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

 

Závěry z veřejné schůze 
v městské části Svinary ze dne 16. září 2015 

 
 
1/ Veřejné osvětlení Svinary – Stříbrný rybník 

 
V úvodu dr. Vedlich, náměstek primátora pro oblast rozvoje města, seznámil přítomné s vývojem a 
současným stavem jednání o výkupu potřebných pozemků pro II. etapu cyklostezky od soukromých 
majitelů a o jednání s dalším vlastníkem - společností SÚS Královéhradeckého kraje. 
Dr. Vedlich veřejnosti přiblížil negativní součinnost vlastníků a složitost jednání zástupců MMHK s 
oslovenými soukromníky, která zůstávají bez odezvy ze strany oslovených majitelů.  
D. Vedlich požádal přítomné občany ve spolupráci s komisí místní samosprávy o pomoc při zlepšení 
vzájemné komunikace mezi MMHK a dotčenými majiteli pozemků. 
 
Dotaz:   je možné ve veřejném zájmu tyto pozemky vyvlastnit? 
Odpověď dr. Vedlich: v tomto případě vyvlastnění možné není. 
 
Dotaz:  proč se nemůže vést kabeláž k osvětlení na pozemku patřící SÚS? 
Odpověď Ing. Jeřábek, vedoucí odd. rozvoje města:  

podél pozemku jsou stromy; od stožáru veřej. osvětlení musí být bezpečnostní odstup 
na hranu komunikace. V tomto případě se lampy dostávají za hranici těchto stromů a 
pro vedení kabeláže jsou pouze dvě možnosti: stromy vykácet nebo lampy osvětlení 
posunout mezi stromy a kabel vést zadem, ale tím už se dotkneme soukromých 
pozemků. 

 
Dotaz KMS: mohl by se stav stromů nechat posoudit od odborníků? 

KMS navrhuje vzít v úvahu tyto stromy, jež nejsou v dobré kondici, pokácet. Rostou 
tam převážně nálety a křoviny. 

 
Závěr č. 1.1.:  
1.1 prověřit možnosti a vybrat schůdnou variantu vedení veřejného osvětlení po pravé straně ze 

Svinar ke Stříbrnému rybníku, kterou podporuje i OHA (Zápis KMS Svinary č. 5/2015), tzn. vedení 
v zeleném pásu podél komunikace nebo v pruhu pod ním.  

Gestor vyřízení: dr. Vedlich 
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Vyjádření dr. Vedlicha, náměstka primátora, k závěru č. 1.1: 
 
V současné době probíhají jednání se zbývajícími majiteli pozemků, přičemž jako nejoptimálnější 
varianta se jeví vedení kabelového vedení veřejného osvětlení v dostatečné vzdálenosti od existující 
zeleně. Tímto způsobem dojde k zachování již vzrostlé zeleně podél komunikace. Pro realizaci je 
nutné získat souhlas majitelů pozemků s umístěním vedení, případně jednat o odkupu těchto 
soukromých pozemků.   
 
 
Závěr č. 1.2.: 
1.2 posoudit zdravotní stav stromů a křovin na uvažované trase VO, a to z pohledu závažnosti 

problematiky, kdy jsou denně v ohrožení životy účastníků silničního provozu na této trase, 
zejména pak občané Svinar a Malšovy Lhoty. V případě nutného jednání s vlastníky soukromých 
pozemků spolupracovat s KMS Svinary, která přislíbila součinnost. 

Gestor vyřízení: dr. Vedlich 

 
Vyjádření dr. Vedlicha, náměstka primátora, k závěru č. 1.2: 
 
Varianta kácení zeleně není optimální z pohledu životního prostředí a zároveň jakékoliv kácení 
vzrostlé zeleně není kladně přijímáno veřejností. Z tohoto důvodu dává město přednost variantě 
vedení kabelů v dostatečné vzdálenosti od vzrostlé zeleně a jejímu zachování. Pokud to bude v dané 
situaci přínosné, oslovíme KMS s žádostí o pomoc při jednání se zbývajícími majiteli pozemků. 
 
 
Dotaz:    o jaký počet vlastníků se zde jedná? 
Odpověď dr. Vedlich:  přesný počet neznáme, zjistíme a odpovíme přes KMS. 
 
Závěr č. 2:  
Zjistit počet vlastníků dotčených pozemků pro výstavbu cyklostezky a veřejného osvětlení. 
Gestor vyřízení: dr. Vedlich. 
 
Vyjádření dr. Vedlicha, náměstka primátora, k závěru č. 2: 
 
Zbývají dva vlastníci pozemků, jejichž součinnost je nutná pro realizaci projektu na vybudování 
veřejného osvětlení mezi Svinary a Stříbrným rybníkem. 
 
 
Ostatní dotazy k tomuto bodu byly zodpovězeny na místě bez následných závěrů. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 
2/ 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. 

 
Dr. Vedlich přítomným vysvětlil, že most a komunikace nejsou v majetku Statutárního města Hradec 
Králové. Nejde o místní komunikaci, jedná se o veřejnou komunikaci – silnici III. třídy a patří 
společnosti Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, a.s. (dále SÚS KHK). Popsal průběh 
žádosti o územní rozhodnutí, které stále ještě probíhá a nebylo uzavřeno. Následně požádal o 
komentář Ing. Jiří Brandejs, ředitele SÚS Královéhradeckého kraje, a.s. 
 
Ing. Brandejs odpovídal na dotazy, týkající se mj.: technických parametrů mostu, životnosti stávajícího 
mostu, o záměru omezit nosnost na mostě novém. Vyvracel obavy občanů ohledně zvýšení dopravní 
zátěže a hlučnosti - most by měl sloužit pouze pro lokální potřebu. Nový most zůstává na stejném 
místě, jen bude širší, obousměrný se dvěma jízdními pruhy a chodníkem. Termín zahájení stavby lze 
předpokládat ne dříve než za 2 - 3 roky. 
 
Ing. Kabrhel - vedoucí odd. pozemních komunikací: odbor dopravy bude při schvalování usilovat o to, 
aby zde tranzitní doprava nevedla. 
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- v diskusi zazněl mj. požadavek o zaslání vizualizace mostu, dále úpravu předpolí a 
nájezdů na nový most atp. 

- Ing. Brandejs potvrdil, že ze strany SÚS KHK bude vizualizace projektu poskytnuta a 
připomínky KMS a místních občanů budou zohledněny při přípravě projektových 
prací. 

 
Závěr č. 3:  
Do projektové dokumentace 2. stupně zapracovat návrhy a požadavky od občanů a přizvat k jednání i 
KMS. K připomínkovému řízení SÚS KHK osloví Magistrát města HK. 
Gestor vyřízení: dr. Vedlich, Ing. arch. Brůna, Ing. Kabrhel  
  
Vyjádření dr. Vedlicha, náměstka primátora, k závěru č. 3: 
 
Město Hradec Králové osloví KMS Svinary a požádá o podněty k projednávání 2. stupně projektové 
dokumentace na stavbu nového mostu přes Orlici v městské části Svinary, případně přizve zástupce 
KMS k tomuto projednání. 
 
 
Dotaz: kdo sepisoval zde kolující Petici za stavbu nového mostu? 

Na dnešní schůzi se většina zde přítomných ale vyjadřuje proti této stavbě a 
pro zachování mostu starého? 

Odpověď J. Holubová:  KMS o tom nic neví, toto není aktivita KMS Svinary. Jedná se zřejmě 
o samostatnou akci některých občanů a archy k podpisu rozdávají nyní na  
místě. 

 
   
 
Ostatní dotazy k tomuto bodu byly zodpovězeny ředitelem SÚS KHK a vedením města na místě, bez 
následných závěrů. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 
3/ Další vývoj situace kolem výstavby skladových areálů u Parlamentu 
 
Primátor MUDr. Fink informoval místní občany o shodě vedení města a všech členů rady města, aby  
stavba v tomto režimu dokončena nebyla. 

- dodatečné stavební povolení je zcela v kompetenci státní správy 
- město jako samospráva jejich rozhodnutí nemůže nijak ovlivňovat 
- o některých souvisejících krocích, týkajících se rozhodnutí za samosprávu, však bude 

zřejmě muset hlasovat zastupitelstvo 
- osobně si přeje, aby stavba byla zbourána a společnost odešla 

 
Dr. Vedlich upřesnil, jakým způsobem město postupovalo proti tomuto nezákonnému jednání stavitele  
a jak se využily, uplatnily a nakonec vyčerpaly všechny zákonné možnosti ze strany MMHK. 
 
 
Ostatní dotazy k tomuto bodu byly zodpovězeny na místě bez následných závěrů. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
 
4/ Plán zástavby Svinar - okolo firmy ADOZ a dál na polích směrem k osadám OVS a Na Opuce 

(studie R41.22). 
 
Ing. arch. Jiránek prezentoval Rozvojový urbanisticko-krajinářský koncept Svinary Stříbrná. 
Studie a záměr zahrnuje i plánovaný nový most a orientační schéma území s výhledem do r. 2050. 
Tato urbanistická kompozice obsahuje dopravní souvislosti, k jejichž řešení byl přizván kolega expert  
Ing. Klazar. 
 
Architekt Jiránek přizval místní obyvatele k názorové diskusi o jejich potřebách a bližších požadavcích. 
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Ing. arch. Brůna - vedoucí odboru hlavního architekta k projektu doplnil informace o návrhu nového  
územního plánu, který je schválen zastupitelstvem. 
 
Dotaz:    je studie veřejná? 
Odpověď Ing. arch. Brůna: ano a z OHA může být dál předána na KMS. 
 
Závěr č. 4:  
4.1 odbor hlavního architekta poskytne studii KMS Svinary  
4.2 KMS Svinary uspořádá schůzi jenom k této studii, za účasti zástupců z magistrátu města  
      a p. architekta Jiránka. 
 
Gestor vyřízení: Ing. arch. Brůna, za KMS Ing. A. Hamplová-předsedkyně. 
 
 
Dotaz:   z dnešní prezentace není vidět, co plánujete na druhé straně řeky? 
Odpověď Ing. Brůna: na území platí uzávěra, je tam plynový vysotlaký koridor. OHA MMHK  
   rozporoval na Královéhradeckém kraji Zásady územního rozvoje města a  
   jednali jsme na Ministerstvu pro místní rozvoj - není to stále dořešeno. 
 
    
Ostatní dotazy k tomuto bodu byly zodpovězeny na místě bez následných závěrů. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

5/ Dětské hřiště       
 
KMS upřesnila požadavek: měl být revitalizován nejen dětských koutek, ale i sportovní hřiště pro 
různé druhy kolektivních sportů tak, aby mohlo sloužit starším svinarským dětem a dospělým.  

 
Dr. Lišková sdělila aktuální stav přípravných prací k revitalizaci hřiště.  

- revize a opravy herních prvků proběhne do konce měsíce září r. 2015 
- údržba zeleně a vyčištění štěrkového hřiště proběhne do konce měsíce září r. 2015 
- výměna štěrkové plochy za nový sportovní povrch je v plánu na r. 2016 

 
 
Pan T. Pospíšil za Technické služby HK vysvětlil postup při zřizování dětského hřiště. V platnosti je 
nové opatření oproti přechozí praxi. Budování hřišť nyní podléhá schvalovacímu procesu z důvodu 
stížností a nesouhlasu některých občanů s umístěním v dané lokalitě. 

 
Závěr č. 5:  
Revitalizaci dětského a sportovního hřiště a výměnu štěrkové plochy za nový sportovní povrch 
realizovat v roce 2016. 
 
Gestor vyřízení: dr. Lišková, náměstkyně primátora. 
 
 
Ostatní dotazy k tomuto bodu byly zodpovězeny na místě bez následných závěrů. 
 

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

6/ Všeobecná diskuse 
 
 

 Stav vody v řece Orlici 
 

Dotaz: proč město zaspalo v řešení nízkého stavu vody, ve zlepšení funkčnosti zdejšího splavu atd.? 
Odpověď primátor MUDr. Fink: souhlasím s Vámi, problematika retence vody je však v kompetenci 
Povodí Labe. Město na to nemá finanční prostředky, ale jde aktuálně o celorepublikový problém 
v návaznosti na letošní suché počasí. Jsme v jednání s p. ředitelem Povodí Labe a budu se dotazovat 
na jejich opatření. 
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Závěr č. 6: 
Vznést dotaz na Povodní Labe, s. p., na opatření pro udržení spodní vody ve Svinarech v obdobích 
sucha a v případě další výstavby. 
 
Gestor vyřízení: MUDr. Fink. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

 Zákazové dopravní značky pro vjezd cyklistů 
 

Dotaz: nelogické řešení umístění na některých místech, kde se již staly dopravní nehody -  např. 
v Malšově Lhotě, odbočka od Stříbrňáku atd.? 
Odpověď Ing. Hloušek- ředitel MPHK: provedeme místní šetření a dle výsledku vznesu dotaz na 
dopravní komisi MMHK. 
 
Ostatní dotazy byly zodpovězeny p. Balcárkem - místním strážníkem MPHK na místě bez následných 
závěrů. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

 Přírodní park Orlice 
 
Dotaz: jaké jsou do budoucna plány a záměry ze strany města? 
Odpověď primátor MUDr. Fink:: nikdo neplánuje zrušení přírodního parku a Park se i nadále řídí svými 
samostatnými regulativy. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Tlaková kanalizace v ulici Podhůrská 

 
Dr. Lišková odpovídala na dotazy občanů, kteří mají odvod odpadních vod do tlakové kanalizace. 
Tato problematika se již řešila na schůzi KMS v květnu t. r., kde byla přítomna jako host. 
 
Kanalizace byla vybudována městem a obyvatelé ulice Podhůrská obdrželi příspěvek na zřízení 
přípojky a čerpadla tlakové kanalizace. Majitelé nových rodinných domků se připojují již na své 
náklady bez příspěvku města.  
Vzhledem k opakovaným dotazům o kompenzaci nákladů za opravy čerpadel a elektrickou energii, 
přesto žádáme občany o vyčíslení ročních nákladů každého účastníka přípojky na elektrickou energii, 
abychom dostali objektivní informace o výši nákladů. Na základě těchto údajů se budeme moci 
rozhodnout, jak dále postupovat.  
 
Viz bod č. 11/04/2015 - Zápis č. 5/2015 KMS Svinary z 13. 5. 2015: 
K problému tlakové kanalizace připomněla, že v roce 2012 při ukončení záruky osobně doporučila 
všem občanům, kteří mají tlaková čerpadla, aby si vedli evidenci nákladů spojených s provozem 
čerpadel (opravy, energie a náklady spojené s náhradním vyvážením odpadních vod apod.). Pro další 
eventuální jednání je zapotřebí dokladovat výše zmíněné náklady všech uživatelů, aby bylo možné 
situaci vyhodnotit.   
 
Dotaz: není jednoduché pro řadového občana náklady na provozování čerpadel identifikovat. Město 
by mělo uvažovat o zřízení centrální přečerpávací stanice, která by sloužila obyvatelům Podhůří. Tím 
by se případ jednou provždy vyřešil (původně byla stavba tlakové kanalizace v Podhůří opět černou 
stavbou). 
 
Závěr č. 7: 
Zažádat na VaK Hradec Králové a. s. prověření možnosti zřízení centrální přečerpávací stanice 
v Podhůří a nastavit tak stejná práva současným finančně znevýhodněným vlastníkům čerpadel jako 
ostatním obyvatelům Hradce Králové. 
 
Gestor vyřízení: MUDr. Fink 
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Ostatní dotazy ve všeobecné diskusi byly zodpovězeny přítomnými zástupci vedení magistrátu města 
přímo na místě. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Schváleno MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města, dne 10. 11. 2015. 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 


