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   Zápis č. 4/2016 
 

ze schůze KMS Svinary, konané dne 13. 4. 2016 v klubovně SDH Svinary 
  

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

Omluveni:   p. Balcárek, p. Černík 
Hosté:  Dr. R. Lišková, náměstkyně primátora, p. Ladislav Ryba, velitel obvodu č.3,  
  18 rodičů svinarských dětí  
________________________________________________________________________________ 
Strážník MP p. Balcárek je dočasně nepřítomný, v případě nutnosti kontaktujte velitele obvodu č. 3 
- Ladislava Rybu - 731131086, ladislav.ryba@mmhk.cz, případně číslo 156 
________________________________________________________________________________ 
Schůzi KMS navštívili občané-rodiče svinarských dětí, kteří se cítí ohroženi lidmi bydlícími v domech paní 
Vítové a pana Víta v Ostrovní ulici. Děti žijící v těchto „ubytovnách“ napadají děti místních občanů na 
cestě od autobusů, na hřišti. Občané v okolí těchto „ubytoven“ se bojí večer vycházet. V ulici je nepořádek, 
hluk, výskyt potkanů. Hosté předali KMS „Stížnost na nevhodné chování“. 
Projednali se zástupcem MP HK potřebu zvýšené kontroly strážníků MP a příslušníků PČR.  
„Stížnost na nevhodné chování“ bude předána kompetentním úřadům k prošetření. 
 
Nově projednané body: 
09/04/2016 U pomníku padlým křižovatka K Lesu x K Borku je velký výtluk. U hospody U 

Karla (Podhůrská) se opět obnovil výtluk u uzávěru vody. KMS prosí o opravu.  
- TS HK, KH provozní 

08/04/2016 Občané ulice Větrná požádali Město i KMS o zajištění úpravy cesty Větrná a ořezání 
větví zasahujících do této nezpevněné komunikace a vadících dopravě. 
- TS HK (Milanu Brokešovi,MMHK- zaslán dopis občanů Větrné) 

07/04/2016 Stížnost na nevhodné chování podaná občany Svinar adresovaná radě města. 
– RM MMHK 

06/04/2016 KMS projednala poskytnutí věcných darů ve výši do 2000,- Kč na akci pro děti 
„Pohádková cesta“ organizovanou paní Kačerovou 21. 5. 2016 v lese mezi Svinary a 
Stříbrným rybníkem. Svinarští mohou zakoupit osobně vstupenky v krámku U Lucie 
(termín bude uveden na krámku), cena 50,- Kč a předpokládaný start svinarských 
dětí bude od 9 do 10 hodin. 

  
05/04/2016 Pomníček v Podhůří - Ježíš z křížku je dán do záruční opravy, bude vrácen brzy zpět. 
 
K bodům projednávaným na minulých schůzkách: 
 K 03/02/2016 KMS prosí o posouzení možnosti zpevnit konec ulice Na Stávku, kde asi k 10 

rodinným domům vede nezpevněná prašná cesta. Časté výmoly jsou opraveny 
recyklátem, opravy dlouho nevydrží, cesta je v době dešťů velmi blátivá a za sucha 
prašná.  

 Stanovisko TS HK: V kompetenci TS HK je pouze tento způsob opravy, zpevnění 
cesty bude investiční akcí Města (je zařazeno do prioritních požadavků KMS) 

 
K 01/01/2016 KMS se obrací na Město s podnětem odkoupit bývalý kulturní dům od vlastníka 

a zařídit v něm multifunkční středisko pro občany Svinar. KMS má obavy, že 
podobné stavby navržené studií zástavby rezervního území se nepodaří zrealizovat, 
jelikož vše závisí na tom, zda se podaří pro tyto účely odkoupit pozemky. KMS se 
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domnívá, že stavbami občanské vybavenosti by se mělo ve Svinarech v této fázi 
rozvoje této městské části začínat a mělo by je zaštítit Město. Navíc, centrum obce je 
vnímáno právě zde, v místě stávajícího bývalého kulturního domu, proto by jeho 
obnova byla velice vhodná.   
Stanovisko MMHK k 13. 4. 2016: předáno dr. Liškové, náměstkyni primátora pro oblast 
správy majetku města a měst.organizací 

 
K 41/12/2015 Žádost o další snížení rychlosti v úseku mezi Svinary a koncem osady OVS, případně 

Bělčí. 
Stanovisko KMS k 13. 4. 2016: KMS projednala tuto problematiku s dr. R. Liškovou, 
náměstkyní primátora, a navrhuje vzhledem ke vzniku nových hradeckých ulic v lokalitě 
Svinar (OVS, Na Opuce) posunutí konce Hradce Králové na konec ulice OVS na hranici 
katastru města HK. 
- Ing. Schiller, MMHK 
 

K 36/12/2015 Žádost občanů o informaci ke skládce materiálu na břehu před mostem. Byl poničen 
porost břehu.  
 Stanovisko KMS k 10. 2. 2016: zjištěno, že pozemek je soukromý a navážka zeminy je se 
souhlasem vlastníka. Úprava pozemku byla přislíbena na jaře 2016. 

 
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 - odbor dopravy zajistí místní šetření situace  
Stanovisko KMS k 13. 4. 2016: zatím bez další odpovědi 

 

 
Stanovisko KMS k 13. 4. 2016: v domech bydlí daleko více osob, než je trvale hlášeno, jsou 
tam na nekonečné návštěvě, je nutné to řešit navýšením sběrných nádob, když je nyní 
čtrnáctidenní svoz, kapacita bude nedostatečná. Stávající nádoby jsou obložené kupou pytlů, 
podobně to vypadá u kontejnerů osady Ostrov.  A to tu ještě nejsou chataři. Za kontejnery je 
dost odpadků, kterých stále přibývá. Řešit v návaznosti na dopis Radě města ze 14. dubna 
2016 (viz bod č. 07/04/2016). 

 
K 24/08/2015 Oprava levého nosného sloupu vrat na katolickém hřbitově, úprava stanoviště 

odpadních nádob.  
Stanovisko TS HK: bude provedeno 2016 
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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 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 budete bydlet, nebuďte k této diskuzi lhostejní! 

Jsme přizváni k dialogu nad budocím vzhledem naší městské části. Využijme toho! 

K 02/02/2015  „Výstavba tří skladů – lokalita parlament HK.     
Stanovisko MMHK: 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 KMS k 10. 2. 2016: KMS nepožaduje vybudování zálivů, stačí zastávku na 
znamení „Na Opuce“ podobně jako jsou zastávky za Stříbrným rybníkem, u hřbitova 
Svinary“ a „Škvárovka“. Jedná se pouze o umístění stojanů s jízdními řády. Prostor 
k nástupu a výstupu tu je a komunikace je v tomto místě přehledná.  
Stanovisko MMHK k 13. 4. 2016:  
Vyjádření dr. R. Liškové, náměstkyně primátora, na základě stanoviska od Ing. M. Kabrhela, 
vedoucího odd. pozemních komunikací, odbor dopravy (výtah): 
Vybudování zastávek MHD „Na Opuce“ záleží na samosprávné části Statutárního města 
Hradec Králové. Zastávky by se nacházely u silnice III/29827 v majetku Královéhradeckého 
kraje, který by se zastávkami musel souhlasit. Zřízení zastávek se řídí platnou legislativou. 
Zastávky u hřbitova a Škvárovka byly zastávkami stávajícími, tedy v minulosti zřízené (za 
platnosti jiné legislativy)pro linkovou dopravu a byly doplněny o MHD. 
V roce 2008 při projednávání licence na provoz MHD se uvažovalo se zřízením této zastávky 
s dřívějším názvem „Svinary Osada“ a správce silnice III/29827, resp. její pověřený 
vlastník, SÚS Královéhradeckého kraje a. s., požadoval vybudování zálivů pro autobusové 
zastávky souladu S TP a TKP staveb pozemních komunikací vydaných MDS ČR. Při 
současné frekvenci autobusů by mohlo stačit vybudovat zastávku v jízdním pruhu se 
zpevněným nástupním prostorem. Záleží však na stanoviscích dotčených orgánů. 
 

K 37/11/2013 Veřejné osvětlení Svinary – Stříbrný rybník dále v jednání. 
Stanovisko MMHK k 10. 12. 2015: dr. Vedlich – proběhla jednání s majiteli pozemků a 
město má předběžné souhlasy s vedením VO pod cestou mimo stromy. Nyní se řeší finanční 
krytí projektové přípravy. Město má zájem tuto prioritu z roku 1999 dořešit. 
Stanovisko KMS k 13. 4. 2016: V jakém je to stádiu? 
 

K 23/06/2013 Žádost o dořešení výkupu pozemku a dostavbu chybějící části chodníku v ulici 
Stříbrná. 
Stanovisko MMHK k 13. 4. 2016: v řešení 

 
K 30/2009       Přístřešek MHD na zastávce U Čechů.  
                        Stanovisko KMS z 12. 8. 2015: bude se řešit současně s rekonstrukcí vozovky (akce Kraje). 
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Požadavky na městskou policii: 
Zvýšený dohled strážníků především v době návratů dětí ze škol 
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. 
• Kontrolovat nesprávně parkující vozidla v ulicích Svinar, aby mohla být zajištěna 

bezproblémová zimní údržba silnic. Především ulice Borová a Květná, K Borku.  
• 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, 31/10/2015, 32 /10/2015, 41/12/2015, 

01/01/2016, 03/02/2016, 07/04/2016, 08/04/2016, 09/04/2016 
  
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 – 18: Zpevnění vjezdu k osadě Ostrov od ulice Ostrovní po zpevněnou část 
kolem přečerpávací stanice a stání kontejnerů, cca 25 m 
Zpevnění stání na kontejnery v ulici K Lesu  
Zpevnění konce ulice Na Stávku 

 
Příští schůze KMS se uskuteční ve středu 11. 5. 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 10. 5. 2016. 
Můžete je také projednat osobně od 19.45 hodin na schůzi komise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za Komisi místní samosprávy Svinary  
ing. Alena Hamplová, v. r. 
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INFORMACE A UPOZORNĚNÍ 
 

Buďme k sobě ohleduplní a nechme naše hlučné zahradní 
pomocníky (sekačky, řezačky, pily…)  

o nedělích a svátcích, odpočívat. 
 
 
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, na separovaný odpad a na sklo!  
V případě přeplněnosti kontejnerů odkládejte odpad až v den odvozu těchto kontejnerů – ne 
dříve. 
 
Svoz odpadů: 
Směsný odpad  každou lichou středu 13-22h (od 6. 4. 2016) 
Plasty    každou lichou středu 6-14h (projekt separace) 
Papír   1 x za 4 týdny 6-14h: 13.4., 11.5., 8.6., 6.7., 3.8., 31.8., 28.9., 26.10., 23.11.,  
   21.12., 18.1. 
Bio   každou středu odpoledne od 1. 3. do 30. 11. 
 
KMS doporučuje občanům objednat si nádoby na separaci 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 7 - 17 hodin. 
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