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Zápis č. 3/2017

ze schůze KMS Svinary, konané dne 8. 3. 2017 v klubovně SDH Svinary
 

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

Omluven:  p. Černík, p. Večerník, p. Springer, p. Balcárek
Hosté: p. Řezníčková (ul. K Lesu) 
________________________________________________________________________________

Nově projednané body:
10/03/2017 KMS schválila vyúčtování svých nákladů za 1. Q 2017

09a/03/2017 KMS žádá o zrušení stanoviště pro kontejnery v ulici Pod Haltýřem, jelikož 
všichni občané mají své kontejnery na tříděný odpad a kontejner na sklo je u 
hřiště. V současné době je kolem kontejnerů skládka a nepořádek. 

09b/03/2017 Zároveň žádáme o umístění jednoho psího koše u malého parkoviště u vstupu 
na cyklostezku Pod Haltýřem.

08/03/2017 Akce pro rodiny s dětmi ve Svinarech - Rodiče v akci: 
14.4. Velikonoční hrkání, 27.5. Pohádková cesta, 24.12. Živý betlém
Kdo bude mít zájem se aktivně zapojit, může se domluvit na mailu 
kacerovaevaa@gmail.com

07/03/2017 V případě zřízení pontonového mostu požadujeme zprůchodnění lávky pro 
chodce, především kvůli bezpečnosti dětí a seniorů.

K     bodům projednávaným na minulých schůzkách:
K 03/01/2017   KMS žádá o prověření výšky stávajících retardérů v ulici Pod Haltýřem 

  v návaznosti na povolenou rychlost v místě a žádá o jejich výrazné označení 
 (zejména na podzim nejsou retardéry zapadané listím vidět).
Stanovisko MMHK  k     8. 3. 2017:

K 02/01/2017 Podnět občanů z ulice K Lesu na prořez větví v této ulici a ulici Pod Haltýřem. 
  Stanovisko TS HK: o problému vědí a budou ho řešit v rámci harmonogramu 
 prací. 

K 01/01/2017 Paní Studničková získala prostory pro dětskou skupinu Filibert z.ú. 
(předškolní zřízení o velikosti do 12 dětí) v Bělči, zájemci o umístění dětí 
mohou od KMS získat kontakt.

K 38/12/2016 KMS odsouhlasila nákup dvou vitrín do zastávek MHD. Prosíme o vystavení 
objednávky na DPmHK. Vitríny požadujeme umístit do přístřešků zastávek 
Podhůří a Svinary náves ve směru do Malšovic.
Stanovisko KMS k 8. 3. 2017 – KMS odhlasovala navýšení ceny do 13 000,- Kč.
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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 TS HK k     8. 3. 2017: Prořez větví okolo VO u Stříbrného rybníka
 zařádí do harmonogramu prací tento rok

K 32/10/2016Most Svinary uzavřen, problém s MHD. Výstavba nového mostu v řešení.
Stanovisko KMS k      8. 3. 2017:  KMS jedná s MMHK  a DPmHK o vybrané 
variantě průjezdu MHD ulicí Ostrovní. Bylo domluveno 11 projíždějících 
spojů MHD denně s částečnou návaznosti spojů č. 11 a č. 17 v Podhůří. 
V době prázdnin se množství spojů sníží na 8.
Točna u mostu zůstává stále otevřená pro jednání s městem, kdyby se 
nepodařilo kraji urychlit výstavbu nového mostu k počátku roku 2018.

K 41/12/2015  Žádost o snížení rychlosti v úseku mezi Svinary a koncem osady OVS, případně
Bělčí. 
Dokončena instalace dopravního značení B20a“70“ 
Stanovisko KMS k     8. 3.2 017: přikázaná rychlost 70 km/h pouze v úseku osad Na 
Opuce a OVS. Stále máme požadavky osadníků i trvale žijících občanů z těchto osad 
(ulic) na posun konce města za osadu (ulici) OVS. Je tu více než 100 obývaných chat 
po značnou část roku. Toto není málo zastavěná lokalita.

K 32/10/2015  Žádáme o vhodnější umístění dopravní značky „Zóna 30“ u retardéru v ulici 
K Lesu (posunutí ve směru od hl. silnice).
Stanovisko MMHK k 13. 12. 2016 – předáno opět na odbor dopravy 
Stanovisko KMS k     8. 3. 2017:  Stále bez jakékoliv odezvy

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.
Stanovisko KMS k     8. 3. 2017: Vzhledem k problémům s mostem ve Svinarech 
a odsunutí plánovaných stavebních akcí silnic v dané lokalitě žádáme o 
vyjmutí tohoto problému ze zásobníku, je dost času na dořešení !!!

K 37/11/2013  PRIORITA KMS - Vzhledem k tomu, že VO mezi Svinary a Stříbrným 
rybníkem má hotovou projektovou dokumentaci, žádáme MMHK
o urychlení realizace této naší největší priority již z roku 1999.

K 23/06/2013  Žádost o dořešení výkupu pozemku 193/32 v k. ú. Svinary, LV 483, a dostavbu
přerušeného 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 Výstavba přístřešku MHD na zastávce U Čechů ve směru Svinary by měla být 
součástí projektové dokumentace rekonstrukce další části ulice Úprkova.              

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.
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 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:    07/03/2017,  09/03/2017,  38/12/2016,  41/12/2015,  37/11/2013,  23/06/2013,

30/2009, 26/09/2014 

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 konce ulice Na Stávku.

Příští schůze KMS se uskuteční
ve středu 12. 4. 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 11. 4. 2017.

Za Komisi místní samosprávy Svinary 
Ing. Alena Hamplová
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INFORMACE A UPOZORNĚNÍ
2. 4 . 2017 bude svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
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.

Svoz odpadů v     roce 2017:
Směsný odpad každou lichou středu 13-22h 
Plasty každou lichou středu 6-14h (projekt separace)
Papír 1 x za 4 týdny 6-14h: 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., 17.1.2018
Bio každou středu odpoledne od 27. 2. 2017 do 1. 12. 2017

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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