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Zápis č. 12/2015

ze schůze KMS Svinary, konané dne 9. 12. 2015 
 

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

Omluveni:  p. Balcárek, p. Černík
Hosté:  
 

Srdečně vás zveme na vánoční setkání občanů Svinar u 
naší zvoničky. Zvonička zazvoní k vánoční pohodě 
v 15 hodin. Bude se připíjet  svařákem a čajíkem.
Rodina Kačerova s přáteli pro vás připraví živý betlém.

Nově projednané body:
41/12/2015 Komise jménem svých občanů i hostů rekreačních části svého katastru žádá o úpravu

rychlosti mezi Svinarami a koncem osady OVS, případně Bělčí. Po plánované opravě
silnice se rychlost projíždějících aut opět zvýší, doporučenou rychlost nikdo 
nerespektuje, silnice je hodně využívána cyklisty i chodci, v osadě Na Opuce a v 
OVS žije od dubna do října hodně občanů města, jsou tu výjezdy z osad na silnici, 
od Svinar (Stříbrného rybníku) ke Škvárovce ústí jedna cyklostezka, písník za OVS 
je v létě využíván ke koupání, silnice a přilehlé cesty jsou zaplněné auty a ústí tu 
další cyklostezka z městských lesů.

40/12/2015 Upozornění občany na devastaci úvozové cesty přes Podhůrský kopec a nelegální 
zavážku (možná i za státní silnicí nad kruhovým objezdem) 
- Strážník MP

39/12/2015 Stížnost občanky na poškozený plot sekáním obecní cesty přes Podhůrský kopec
- Předáno na TS HK

38/12/2015 Žádost o opravu ulice Na Stávku, jsou tam velké výtluky.
- Předáno na TS HK

37/12/2015 Na evangelickém hřbitově bude od jara 2016 k pronájmu několik míst pro urnové 
hroby. Zájemci kontaktujte Správu hřbitovů Kukleny, tel. 725761528, paní Mgr.
Štěrbovou. Je to náhrada za nulový stav hrobových míst na Lesním hřbitově.

36/12/2015 Žádost občanů o informaci ke skládce materiálu na břehu před mostem. Byl 
poničen porost břehu.
- Stanovisko KMS - podán podnět na odbor ŽP MMHK

K     bodům projednávaným na minulých schůzkách:
K 35/11/2015 Projednáno Podání námitek k výstavbě mostu – SÚS KHK, Rada KHK, MMHK.
(K 15/04/2015) Podáno na SÚS KHK, Krajský úřad, MMHK.
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K 34/11/2015 Žádost o přesun kontejneru na ošacení od zvoničky. 
Projednáno s HS a. s.- zatím beze změny

K 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.
Stanovisko MMHK-projedná pracovní skupina náměstkyně dr. Liškové pro dopravu a 
bezpečnost

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. 
Stanovisko KMS – žádost na odbor ŽP MMHK - v řešení

30/10/2015 Žádáme strážníka MP o zvýšenou kontrolu nesprávně parkujících vozidel v ulicích 
Svinar, aby mohla být zajištěna bezproblémová zimní údržba silnic. Především ulice 
Borová a Květná, K Borku.

K 24/08/2015 Oprava levého nosného sloupu vrat na katolickém hřbitově, úprava stanoviště 
odpadních nádob. 
- 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 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
Stanovisko KMS – opraveno

K 15/04/2015 Žádost o poskytnutí dokumentace uvažovaného nového mostu přes řeku Orlici. 
(K 35/11/2015) 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, který 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.
Požadujeme limity dopravy, omezení hluku,otřesů, řešení bezpečnosti chodců.

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.

Kontakt: Ing. Alena Hamplová, ahamplova@centrum.cz, 731131228                 Zápis 12/2015                  str. 2

mailto:ahamplova@centrum.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

Předložená urbanistická studie nabízí diskuzi o možnostech plánování výstavby občanské 
vybavenosti. Můžeme navrhovat, kterou občanskou vybavenost bychom v naší městské části 
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 k 9. 12. 2015: Pokud může být v provozu zastávka u katolického hřbitova 
Svinary a Škvárovka, proč nemůže podobně fungovat zastávka Na Opuce? Zastávku si 
tam přejí trvale i dočasně bydlící občané v této lokalitě i ti z konce Svinar (Pod Haltýřem). 
Řešení je v kompetenci Města a KMS Svinary o ně tímto žádá.

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     9. 12. 2015: 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.
  Stanovisko MMHK k 9. 12. 2015: zatím stále bez odezvy.

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:

40/12/2015 Upozornění občany na devastaci úvozové cesty přes Podhůrský kopec a nelegální 
Zavážku (možná i za státní silnicí nad kruhovým objezdem) 
- Zjistit, co se v uvedené lokalitě děje, návrh na řešení

Trvalé úkoly:
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- 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: 
Bod: 23/6/2013, 37/11/2013, 26/9/2014, 36/12/2015, 32,31/10/2015, 41/12/2015
 
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 13. 1. 2016 od 19.30 hod. v klubovně hasičů Svinary.

Své požadavky zašlete buď e-mailem, nebo vhoďte do schránky SDH či do schránky pod 
vývěskou v Podhůří, nebo přímo do schránek členů komise nejpozději do 12. 1. 2016.

Můžete je také projednat osobně od 20 hodin na schůzi komise.

Za Komisi místní samosprávy Svinary 
ing. Alena Hamplová, v. r.
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INFORMACE A UPOZORNĚNÍ

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

________________________________________________________________________________
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.

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.
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