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Zápis č. 8/2016

ze schůze KMS Svinary, konané dne 13. 7. 2016 v klubovně SDH Svinary
 

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

Omluveni:  p. J. Košek, p. Menclová
________________________________________________________________________________

Buďme k sobě ohleduplní a nechme naše rachotící zahradní
pomocníky o nedělích a svátcích, odpočívat.

Nově projednané body:
22/08/2016 Žádáme spoluobčany, z jejichž zahrádek zasahují okrasné keře a 

stromy do chodníků a nutí chodce (především matky s dětmi a 
kočárky, vozíčkáře) sestupovat do silnice, aby rostliny řádně 
upravili.
Předem děkujeme.

21/08/2016 Žádost o odstranění plevelů v chodnících, především konec ulice Podhůrská(Blešno),
poslední dobou používané postřiky plevely nezničí, sotva spálí zelenou část rostlin, 
Dochází k narušování chodníků.
- TS HK

20/08/2016 Žádost o odstranění retardéru v horní části ulice Ostrovní (poblíž křižovatky s ul. Ke 
Splavu.
Retardér byl před lety zřízen na žádost (petice) mnoha občanů z této lokality 
z důvodu častých kolizí i úrazů v křižovatce Ostrovní x Ke Splavu, protože téměř 
všechna motorová vozidla jedoucí ulicí Ostrovní nedodržovala rychlost a přednost 
zprava. Komise proto nesouhlasí s odstraněním retardéru.

K     bodům projednávaným na minulých schůzkách:
K 19/07/2016 KMS požádala SDH Svinary o dotažení šroubů na zvoničce.

- p. Večerník

K 18/07/2016 KMS žádá o ořezání větví zasahujících do cesty v ulici Dubinská naproti u rybníčku.
Stanovisko KMS k     10. 8. 2016: ihned po požádání na TS HK hotovo. Děkujeme.

K 15/06/2016 Občané si stěžují na nařízení MMHK k odstranění židliček z chodníku kolem 
zmrzlinového stánku.
Stanovisko KMS k     10. 8. 2016  : dle posledních informací z MMHK si majitel na 
Městě může opět požádat o souhlas s poskytnutím židlí pro své zákazníky.

K 13/06/2016  KMS byla oslovena zástupci společnosti Multiprojekt Group Radkem Studničkou a
K 14/04/2015 Dipl. Ing. Petrem Hejnou s nabídkou dalších informací ohledně plánované zástavby 

v lokalitě přiléhající k areálu Adoz. Komise bude i nadále spolupracovat s tvůrci 
studie zástavby i s vlastníky dotčených pozemků, pokud projeví zájem. 
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  KMS byla pozvána na zářiové jednání vlastníků k dané problematice. Jednání 
se za KMS zúčastní paní Menclová.

K 10/05/2016  Trvalá žádost na TS HK o návoz recyklátu na nezpevněné komunikace a případnou 
úpravu na požádání šerifů osad.
- TS průběžně na požádání šerifů doplňují. Děkujeme.

K 08/04/2016 Občané ulice Větrná požádali o zajištění úpravy cesty Větrná a ořezání větví 
zasahujících do této nezpevněné komunikace a tvořící překážku dopravě (zejména 
Hradeckým službám). 
KMS písemně oslovila  majitele stromu, nabídla úpravu stromu Technickými 
službami, je i správný termín na ořezání stromu. 

                            Stanovisko KMS k     10. 8. 2016:  Od majitele bez odezvy
- Odbor správy majetku MMHK

K 41/12/2015 Žádost o další snížení rychlosti v úseku mezi Svinary a koncem osady OVS, případně
Bělčí. Jedná se v cyklosezóně o velmi rizikový úsek komunikace.
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 označení konce Hradce Králové na 
konec ulice OVS na hranici katastru města HK. 
Stanovisko KMS k     10. 8. 2016: stále bez odpovědi

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     10. 8. 2016: stále bez další odpovědi

K 24/08/2015 Oprava levého nosného sloupu vrat na katolickém hřbitově, úprava stanoviště 
odpadních nádob. 
Stanovisko TS HK: bude provedeno v r. 2016

K 02/02/2015  „Výstavba tří skladů – lokalita parlament HK. Bez nových informací.

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 požaduje pouze 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: řešeno s náměstkyní dr. Liškovou při její návštěvě
KMS – ve věci obnovení původní zastávky na znamení.
Stanovisko KMS k     10. 8. 2016: bez vyjádření

K 37/11/2013 Veřejné osvětlení Svinary – Stříbrný rybník probíhá.
Stanovisko MMHK k     8. 6. 2016: projekt předán na investiční odbor, který je 
pověřen přípravou realizace 
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K 23/06/2013 Žádost o dořešení výkupu pozemku 193/32 v KU Svinary, LV 483, a dostavbu 
chybějící části chodníku v ulici Stříbrná (dle dlouhodobé dohody s invest. odborem). 
Stanovisko MMHK k     13. 4. 2016: v řešení
Stanovisko KMS k     10. 8. 2016: žádáme magistrát, aby opět sám oslovil 
spolumajitelku paní Kastlovou s nabídkou odkoupení pozemku a s konkrétní cenou. 
Ostatní spolumajitelé s prodejem městu souhlasí. Případné vysvětlení podá 
předsedkyně.

K 30/2009 Přístřešek MHD na zastávce U Čechů. 
                        Stanovisko KMS k     13. 7. 2016: probíhá oprava ulice Úprkova, při které bylo 

přislíbeno vyřešení zastávek U Čechů

Požadavky na městskou policii:
Trvalé úkoly:

 Kontrola veřejných prostranství především kolem zastávek, klubovny hasičů, obchodu 
a ubytovacích míst, na jezu hlavně v podvečerních a večerních hodinách.

 Kontrolovat zákaz stání vozidel na chodnících, cyklostezce a úzkých komunikacích.
 Kontrolovat nesprávně parkující vozidla v ulicích Svinar.
 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 Kanceláře primátora: 
Bod:   08/04/2016, 41/12/2015, 32 /10/2015, 26/9/2014, 23/6/2013 
 
Priorita 1999: Veřejné osvětlení Stříbrný rybník – Svinary – v řešení
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 14. 9. 2016 od 19.30 hod.

v klubovně SDH 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 13. 9. 2016.
Můžete je také projednat osobně od 19.45 hodin na schůzi komise.

Za Komisi místní samosprávy Svinary 
Ing. Alena Hamplová
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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, na separovaný odpad a na sklo! 
V případě přeplněnosti kontejnerů odkládejte odpad až v den odvozu těchto kontejnerů – ne 
dříve.

Svoz odpadů:
Směsný odpadkaždou lichou středu 13-22h (od 4. 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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