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Zápis č. 12/2016

Z výjezdní schůze KMS Svinary, konané dne 14. 12. 2016 v HK
 

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

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

Srdečně vás všechny zveme 24. 12. v 15 hodin ke zvoničce
na  vánoční  setkání  se  sousedy,  zvonění,  živý  Betlém  a
malé pohoštění. 
Vezměte si sebou ochutnávky cukroví a jednohubek a případně skleničku
či  hrneček s ouškem na svařák a  čajík  ve dvoře hospody,  ať vás  nepálí
kelímky.

Nově projednané body:
39/12/2016 KMS schválila částku 2000,- Kč na pohoštění občanů při vánočním zvonění

38/12/2016 Dotaz, zda by do zastávek „Svinary náves“ (směr ML) a „Podhůrská“ nešly 
umístit vitríny pro tiskopisy komise.

37/12/2016 Dotaz občanů, proč nad Svinary večer stále přelétají malá letadla
- Dotaz zaslán 7. 12. 2016 na LS HK a.s, pan Kvítek (kopie MMHK)

K     bodům projednávaným na minulých schůzkách:
K 36/11/2016 KMS žádá o prořez náletů u nájezdu-sjezdu cyklostezky za Stříbrným 

rybníkem, cyklisté nevidí a nejsou viděni.
Stanovisko MMHK k     13. 12. 2016: upřesnit místo na prořez např. nákresem

K 35/11/2016 KMS žádá o prořez stromů okolo veřejného osvětlení při cestě do Svinar u 
Stříbrného rybníka, VO zde neplní svou funkci. 
Stanovisko MMHK k     13. 12. 2016  : TS HK zařadí prořezání do plánu prací.

K 34/11/2016 Na KMS se obracejí důchodci a maminky s kočárky s prosbou upravit pro 
autobusy MHD nájezd do zastávky u hřbitova v ulici Stříbrná ve směru od Bělče. 
Autobusy po vytočení z vedlejší silnice od mostu většinou nenajedou těsně 
k obrubníku. Často je nutné sestoupit na dno zálivu anebo žádat spolucestující o 
pomoc s kočárkem. Prosíme o posouzení možnosti upravit tvar zatáčky v 
křižovatce.
Stanovisko MMHK k     13. 12. 2016: Podnět předán na DPmHK s žádostí o větší pozornost 
řidičů MHD při najíždění do zálivu

K 33/11/2016 Rekonstrukce komunikace v Malšově Lhotě – dotaz na kompetentní orgány, 
jak bude zamezeno těžší dopravě od Krňovic, aby nejezdila přes Svinarský most.
Stanovisko MMHK k     13. 12. 2016: dotaz předán na odbor dopravy

Kontakt: Ing. Alena Hamplová, ahamplova@centrum.cz, mobil: 731 131 228          Zápis 12/2016              str. 1

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

K 32/10/2016 KMS žádá pro své spoluobčany informace, v jakém stádiu je výstavba 
nového mostu. 
Stanovisko MMHK k     13. 12. 2016: SÚS KHK se dosud nedohodla s vlastníkem jednoho z 
přilehlých pozemků. Jeho souhlas potřebuje k realizaci stavby. Starému mostu zatím 
uzavření nehrozí.

K 31/10/2016 KMS obdržela kritické ohlasy na „studenou“atmosféru ve volební místnosti při 
volbách. 
Stanovisko MMHK k     13. 12. 2016: Okrskové volební komise(OVK) obsazují kandidující 
politické strany svými členy. Občané Svinar, pokud jsou členy některé z těchto stran, se 
mohou přihlásit do OVK. Jinak tam vždy budou cizí lidé.

K 28/09/2016 Komise na žádost občanů žádá odbor ŽP o prošetření stavu staré lípy, místně 
zvaná Košatá lípa, v lokalitě zvané „Podedvory“, PČ 119/2,119/9 a navrhuje její 
ochranu.
Vyjádření MMHK OŽP k     12. 10. 2016  : lípa na soukromém pozemku
- Strom zvaný „Košatá lípa“ na pozemku p.č. 119/2 a 119/9 v k.ú. Svinary je na sou-

kromém pozemku.
- Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, § 7 od-

stavec 2 je cit: Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností 
vlastníků.

- Z toho je patrné, že jako správní orgán nemáme pravomoc dřeviny na cizím pozemku 
bez zásadního důvodu (přenosná choroba) ošetřovat ani jinak omezovat práva a po-
vinnosti vlastníka.

Stanovisko KMS k 12. 10. 2016  : KMS žádá odbor životního prostředí o odborné posou-
zení zdravotního stavu předmětného stromu  a vyzvání  vlastníka k nápravě stavu.
Stanovisko MMHK k     13. 12. 2016: Majitelce byl zaslán OŽP dopis s doporučenou údrž-
bou stromu a s nabídkou odborné spolupráce.

K 13/06/2016  KMS byla oslovena zástupci společnosti Multiprojekt Group Radkem 
K 14/04/2015      Studničkou a 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. 

  
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 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 MMHK: K posunutí hranice města – citujeme „tabule konec a začátek 
obce se dle zákona č. 361/2000 S. o provozu na pozemních komunikacích umísťují 
na začátek a konec souvisle zastavěného území, které je přilehlé k pozemní 
komunikaci“. Pracovní skupina doporučila ponechat stávající stav.
Stanovisko KMS: Z toho vyplývá, že osady Opuka a OVS a jejich více než 100 chat, 
z nichž už jsou mnohé trvale nebo po většinu roku obývány, nejsou trvale zastavěná
území. KMS s     tímto názorem nesouhlasí. Osady dokončují privatizaci pozemků, 
bude zde daleko větší pohyb osob z důvodů revitalizace osad.
Stanovisko MMHK k     13.12.2016:  Nahrazení dopravního značení IP5“70“(doporučená 
rychlost) dopravním značením B20a“70“(přikázaná rychlost)
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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 k 13. 12. 2016 – předáno opět na odbor dopravy 

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. 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. 12. 2016: Odbor majetku předá bod na DPmHK a zařadí 
požadavek do zásobníku projektů, zřízení zastávek podléhá aktuální (složité) legislativě.

K 37/11/2013  Veřejné osvětlení Svinary – Stříbrný rybník v řešení. Nyní se zpracovává 
projektová dokumentace, poté bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele.

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 KMS K     12. 10. 2016: Odkup pozemků je schválen, KMS žádá o dokončení  
chodníku. Žádáme o zachování stromku vedle budoucího chodníku.

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 Čecůh. KMS předpokládá, že bude seznámena s projektem dotčeného 
území.

Stálé požadavky:
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.

Požadavky na městskou policii:
29/10/2016  Bude zimní údržba komunikací, KMS opět žádá strážníka o přísnější kontrolu

dodržování stání (parkování) vozidel v ulicích Svinar, ulice musí být 
průjezdné pro velký traktor nebo nákladní vůz s radlicí. Samozřejmě pro 
HZS. 

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:  38/12/2016,  33/11/2016, 36/11/2016, 32 /10/2015, 30/2009.
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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, délka úseku cca 25 m.
Zpevnění stání na kontejnery v ulici K Lesu. 
Zpevnění konce ulice Na Stávku.

Příští schůze KMS se uskuteční
ve středu 11. 1. 2017 od 19.30 hod.

ve schůzovní místnosti 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 10. 1. 2017.

Za Komisi místní samosprávy Svinary 
Ing. Alena Hamplová

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 kontejne-
rů – ne dříve.
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Svoz odpadů:
Směsný odpad každou lichou středu 13-22h 
Plasty každou lichou středu 6-14h (projekt separace)
Papír 1 x za 4 týdny 6-14h: 21.12., 18.1., 15.2., 15.3., 12.4., 10.5., 7.6., 5.7., 2.8., 

30.8., 27.9., 25.10., 22.11., 20.12.
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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