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Informace o prošetření stížnosti na problémové soužití s nájemníky domů v Ostrovní ulici ve 

Svinarech. 

 

Vážená paní Hamplová, na základě Vaší stížnosti doručené dne 22. 4. 2016 jsme pověřili 

jednotlivé příslušné odbory prověřením informací uváděných v předmětné stížnosti. 

S ohledem na kompetence města Hradec Králové a jeho orgánů realizovaly kontrolu a 

k dané věci se vyjádřily následující orgány 

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví uvedl, že většina zde bydlících rodin jsou klienty 

oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Znamená to, že v daných rodinách skutečně existuje 

potenciální problém se zajištěním řádné výchovy a docházky nezletilých dětí do školy a 

z tohoto důvodu je rodinám věnována zvýšená péče. Odbor provedl v bytových domech č. p. 

220, 238 a 242 a v okolí místní šetření dne 25. 4. 2016 a dne 4. 5. 2016. Jak vyplývá 

z vyjádření sociálních pracovníků, nevyplynuly ze šetření žádné konkrétní poznatky o 

výskytu osob páchající trestnou činnost a nebyly zaznamenány ani nezletilé děti, které by 

byly v danou chvíli bez dozoru nebo bez omluvy ve škole. Při šetření bylo rovněž potvrzeno, 

že v jednom z uvedených domů bydlí jedna HIV pozitivní osoba. Tato osoba byla poučena o 

nutnosti dodržování bezpečnostních zásad, přičemž ona sama tvrdila, že se nedopouští 

žádného nezákonného nebo závadného jednání. Za těchto okolností nemůže odbor 

sociálních věcí a zdravotnictví účinněji zasáhnout. Nicméně tato sociální šetření, byť bez 

přímých zásahů, přispívají ke zlepšení situace a chování problémových obyvatel. V každém 

případě lokalita je nadále ve zvýšeném zájmu sociálních pracovníků a asistentů prevence 

kriminality, kteří zde provádějí opakovaný dohled jak v dopoledních, tak v odpoledních 

hodinách. 

 

Živnostenský úřad Magistrátu města Hradec Králové sdělil, že již v roce 2012 řešil 

stížnost na paní Květoslavu Vítovou v souvislosti s ubytováním zahraničních dělníků. 

Tehdejší kontrolou bylo zjištěno, že paní Vítová neprovozuje živnost spočívající 

v poskytování ubytovacích služeb, ale nemovitosti pronajímá. Pronájem nemovitostí však 

není živností a výkon této činnosti nepodléhá úpravě živnostenského zákona. Na základě 

Vašeho podnětu provedl Živnostenský úřad v květnu kontrolu, při které, stejně jako 
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v předchozím případě, zjištěno, že osoby bydlící v předmětných domech mají uzavřené 

nájemní smlouvy, nejde tedy o podnikání ve smyslu živnostenských předpisů a paní Vítová 

k této činnosti nemusí mít živnostenské oprávnění. Kontrola zdanění příjmů z pronájmů 

spadá do kompetence finančního úřadu a vzhledem k tomu, že jste jim Váš podnět rovněž 

postoupili, předpokládáme, že se jím bude finanční úřad zabývat. 

 

Stavební odbor vyzval majitelku a majitele objektu k podání vysvětlení. Zároveň provedl 

prošetření archivních spisů, z nichž vyplývá, že všechny předmětné stavby jsou určené 

k bydlení, včetně dvorního objektu, který nemá vlastní číslo popisné. Po podání vysvětlení 

majitelů objektů, Vám bude ze strany stavebního úřadu odpovězeno samostatně. 

 

Primátor města se osobně sešel s jednou z majitelů domů. Při jednání projevila paní 

majitelka pochopení pro situaci v místě a přislíbila řešení spočívající v prodeji předmětných 

nemovitostí, ovšem takovým způsobem, aby se eliminovaly případné problémy do budoucna. 

Takovým řešením by mohl být např. prodej domů místním občanům. Jedná se samozřejmě 

v této chvíli o příslib, který nemůže město nijak právně vymáhat.  

 

Závěrem podáváme aktuální informaci od Městské policie, která v lokalitě dosud prováděla 

denní kontroly. Vzhledem k těmto kontrolám a dohledu Policie ČR a rovněž s ohledem na 

další skutečnosti (odstěhování jedné z rodin), došlo ve Svinarech ke znatelnému zlepšení 

situace. Městská policie bude i nadále provádět v místě pravidelný dohled.  

 

 

 

Podáváme Vám tuto zprávu a zůstáváme s pozdravem  

 

 

Ing. Jaroslava Fikrová  

vedoucí odboru  
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