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Zápis č. 6/2018

ze schůze KMS Svinary, konané dne 13. 6. 2018 v klubovně SDH Svinary
 

Přítomni:  p. Al-Rashyová, p. Borková, p. Holubová, p. Menclová p. Springer, p. Rind, p. Košek, p. 
Večerník, p. Balcárek

Omluveni:  p. Hamplová, p. Šťastná, p. Černík.
Host:
________________________________________________________________________________

Při podezření na páchání trestného činu či výtržnosti ihned volejte státní
policii 158 nebo městskou policii 156!!

Začala vegetační sezóna, buďme k sobě ohleduplní a nechme naše 
rachotící motorové pomocníky o nedělích a svátcích odpočívat a 
dopřejme si klidu alespoň jeden den v týdnu. Děkujeme za 
respektování této dohody.

KMS oznamuje, že v prosinci 2018 končí její mandát vzniklý z ankety  říjnu 2014. 
Žádáme proto spoluobčany, aby navrhli nové kandidáty do ankety, která proběhne 
v době komunálních voleb 5. a 6. října 2018. 
Nová komise začne pracovat od 1. 1. 2019.
Projednejte s navrhovanými kandidáty jejich opravdový zájem v komisi pracovat.
V červenci budou do domácností doručeny předtištěné formuláře, dojednáme i další 
místa, kde budou k dispozici.
Na formuláři uveďte jméno a kontakt na kandidáta, (telefon, e-mail), nejlépe s jejich 
souhlasem s     nominací stvrzený jejich podpisem.
Vyplněný formulář vhoďte do schránky Sboru dobrovolných hasičů, do poštovních 
schránek libovolného člena KMS či do schránky v krámku U Lucie do 31. 8.2018. 
V září bude s kandidáty projednána jejich účast v anketě a sestavena kandidátní listina
Ta bude před volbami rozdána do všech schránek. Obdrží ji i chataři z osad, majitelé 
pozemků a firem na území komise, kteří si ji budou moci vyzvednout u členů KMS 
nebo na schůzi komise. 
Časový harmonogram upřesníme prostřednictvím vývěsek KMS a místního rozhlasu. 

Nově projednané body:
23/06/2018:  KMS  žádá  o  informaci,  jaká  je  plánovaná  konečná  podoba  části  mostu,  která  má  být

zachována jako památka na původní most. Současné odložené zbytky mostu jsou nečekaně
veliké a zabírají většinu volného prostoru u mostu.

22/06/2018: Žádáme o posílení kontejnerů na plasty u hospody U Karla (i za cenu výměny za jiné 
stávající kontejnery).
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21/06/2018:    Rodiče školních dětí upozornili na nepříznivou situaci nedostatečné kapacity autobusů, které
sváží  odpoledne  děti  od  školy  Úprkova.  Malé  děti  se  občas  nedostanou  do  přeplněného
autobusu číslo 17 v 13,15 a v 13,59 hod. Dle našeho zjištění je na vině zejména vyšší počet
přepravovaných  kočárků  s bezplatným  doprovodem  občanů  z Ostrovní  ulice.    Žádáme
DPmHK, aby hledal vhodné řešení.

20/06/2018:  Byla diskutována možnost  spolupráce při  doprovodných aktivitách města  v rámci  programu
Dnů evropského  dědictví,  které  se  budou  konat  dne  16.  9.  2018.  KMS nabídla  účast  při
doprovodném programu „Cyklojízdy po hradeckých památnících z 1. světové války“.  Účast
přislíbil  Z.  Večerník  a  J.  Košek,  který  byl  stanoven  koordinátorem  za  KMS  Svinary.
Spoluúčast dalších občanů je vítána.

19/06/2018: Dne 30. 5. 2018 bylo prostřednictvím elektronické úřední desky požádáno o odstranění černé
59/12/2017   skládky – elektroodpadu na stanovišti červeného kontejneru. Do dnešního dne se stav skládky
                     ani doručení odpovědi na podání nezměnil.

18/06/2018:  KMS obdržela zprávu 18. 5. 2018 v tomto znění:
! ZMĚNA ! 
Od 1. 4. 2018 organizační pracoviště kanceláře primátora již nebude stanoviska a 
vyjádření od jednotlivých odborů zpracovávat v souhrnnou odpověď a odesílat tento dopis
v tištěné verzi předsedům KMS poštou domů.
Nově bude referent z příslušného odboru MMHK, kam byl zápis s požadavky KMS 
organizačním pracovištěm postoupen k vyřízení, odpovídat a vyjádření odesílat 
samostatně POUZE e-MAILEM přímo předsedovi na oficiální adresu KMS.
Neobdržíte-li vyjádření do stanového termínu, kontaktujte uvedeného kompetentního 
pracovníka.
KMS souhlasí s neposíláním tištěné verze, stačí mailová komunikace. Jako problém však 
vidíme hlídání termínů a případnou následnou komunikaci s kompetentními pracovníky 
jednotlivých odborů. Důvod je jasný, činnost členů komisí je dobrovolná vykonávaná ve 
volném čase, obtížně budou hlídat termíny odpovědí a urgovat jejich zaslání! 
Komise své požadavky vznášejí jako podněty na neutěšený stav ve svých městských částech a
starají se tak o udržení či nastolení klidového stavu pro své spoluobčany (tím se samozřejmě
nemyslí nahrazovat činnost městské policie). 

17/6/2018 V naší městské části se v posledních letech výrazně zhoršila kvalita života díky velkému počtu
nepřizpůsobivých  osob  a  jejich  hostů  bydlících  v domech  v Ostrovní  ulici.  Trvale  bydlící
občané  jsou  vystavováni  každodenní  ne  zrovna  příjemné  realitě  soužití  s nimi.  Situace  se
v žádném  případě  nelepší,  spíše  naopak.   Je  narušován  klid  v obci  a  ohrožován  majetek
společný i osobní. Majitelka třech domů v Ostrovní ulici, jasně pod vidinou osobních příjmů,
za  několik  let  dokázala,  že  Svinary  již  nejsou chápány jako oblast  s kvalitním rekreačním
bydlením, s důrazem na pohodu a příjemné sousedské prostředí. V současné době je možné
Svinary,  přinejmenším Ostrovní  ulici,  počítat  spíše  mezi  periferie  města  se  všemi  zápory.
Bojíme se nechat své věci na svých zahradách, zamykáme si branky od domů, podezřelé osoby
se občas pokouší vnikat pod smyšlenými záminkami až do našich obydlí. V Ostrovní ulici je
situace naprosto nejhorší,  kontakt  s podnájemníky je přímý,  celodenní  a ubíjející.  Odpadky
z těchto domů nalézáme všude kolem společných kontejnerů, o separaci odpadu se nedá vůbec
mluvit. 
Komise se snažila před 2 roky tento stav řešit ve spolupráci s městem a jeho organizacemi,
avšak  bez  výsledku.  Žádáme  opětovně  o  odpovědné  řešení  neudržitelné  situace  všemi
dotčenými  orgány  města  ve  spolupráci  s policií.  Navrhujeme,  stanovit  Svinary  jako
bezpříspěvkovou část města Hradce Králové na bydlení.
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K     bodům projednávaným na minulých schůzkách:
16/05/2018 KMS projednala a prověřila informaci, že Hradecké služby a. s. odmítají vyvážet u domu více

jak jednu hnědou popelnici na zahradní odpad. Bližší informace na konci zápisu.
15/05/2018 KMS navštívil p. Hamáček (člen KMS Slezské Předměstí – jih) a informoval o vypracování

dopravní studie stezky pro chodce a cyklisty od hospody Stoletá až po odbočku do ulice
V Poli za CARentem FORD. Ing. Sedunka, OHA, zaslal KMS podrobnou zprávu o výhledu
situace.

14/05/2018 Nárůst průjezdu dlouhých kamionů s přívěsy od Bělče. Strážník MP informoval o dopravním
značení v Krňovicích, kde je vjezd nákladních vozidel – dopravní obsluze a vozidel z písníku
Marokánka, bohužel,  povolen.

13/05/2018 Skládky a nepořádek u kontejnerů byl řešen emailem s TS HK. KMS děkuje TS HK za úklid
břehů Orlice a rybníčku Na Stávku.
Vyjádření odboru životního prostředí ze dne 28. 5. 2018: Dne 4. 5. 2018 jsme obdrželi Vaši 
stížnost na černé skládky a nepořádek okolo kontejnerů na území městské části Svinary. 
K tomuto Vám sdělujeme, že po domluvě s Hradeckými službami došlo k navýšení počtu 
nádob u čp. 168 ulice Ostrovní. Dále bude majitelka domu paní Vítová upozorněna, že 
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů platí i osoby mající trvalý pobyt na území ČR a cizinci. 
Zaplacením poplatku vzniká nárok na přistavení počtu odpadových nádob dle vyhlášky 
města.
Ze strany Hradeckých služeb byla slíbena vyšší kontrola stanovišť v oblasti Svinar. 

10/03/2018      KMS projednala ukončení mandátu k 31. 12.2018 a přípravu ankety na nové složení KMS od
1. 1. 2019 v říjnu 2018.  Komise v současném složení tedy ukončí činnost k 31. 12. 2018. 

07/02/2018 a
54/11/2017 Projednání  návrhů  dopravní  obslužnosti  linek  DPmHK(Ing.  Sedunka, MMHK)  –  Další

projednání bude již nad studií jednotlivých variant,  cca na konci července 2018 (info Ing.
Sedunky ze 17. 4. 2018)

06/02/2018 Předáváme dva podněty - žádosti obyvatel Svinar o vybudování chodníků v centru obce mezi
a 41/08/2017 autobusovou zastávkou,  obchodem Hruška  (směr  Běleč)  až  k ústí  ulice  Větrné  a  dále  na

začátku obce od Stříbrného rybníku v úseku podél pozemku u domu čp. 1. Žádáme o zahrnutí
do investičního plánu města.
Vyjádření KMS k     14. 3. 2018: bez odpovědi
Vyjádření KMS k     11.4. 2018: bez odpovědi.
Vyjádření KMS k     9.5. 2018: bez odpovědi.
Vyjádření nám. Vedlicha k 31. 5. 2018: Požadavky KMS budou projednány na investiční 
komisi města, která rozhodne o zařazení do zásobníku projektů, respektive o zařazení do 
investičního plánu města. 
Vyjádření nám. Vedlicha z     7. 6. 2018: Komise pro dotace a investiční akce města projednala 
požadavek a doporučuje KMS změnit pořadí prioritní požadavků a uplatňovat nárok na 
realizaci požadavku v rámci svých priorit.

59/12/2017 KMS žádá, aby byl červený kontejner přesunut od hřiště. 
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Vyjádření MMHK k     14. 3. 2018: nelze odstranit ani přesunout z důvodu existence smlouvy
o umístění kontejneru.
Vyjádření KMS k     14. 3. 2018: Pokud nelze nyní kontejner odstranit, žádáme o zajištění 
pořádku v okolí kontejneru, stále tam vzniká skládka elektrospotřebičů a jiných odpadů.
Vyjádření KMS k     11. 4. 2018: Stále trváme na odstranění z tohoto stanoviště – je tu dětské 
hřiště - v řešení
Vyjádření KMS k     9. 5. 2018: v řešení.
Vyjádření KMS k     13. 6. 2018: ke dni 30. 5. 2018 byla prostřednictvím e-podatelny podána 
žádost o odstranění černé skládky a samotného kontejneru 

57/12/2017 KMS upozorňuje, že na evangelickém hřbitově praská zeď.
Vyjádření MMHK k     14. 3. 2018: nejedná se o evangelický hřbitov
Vyjádření  KMS  k     14.  3.  2018:  jedná  se  o  evangelický  hřbitov,  upřesňujeme  -  v ulici
K Borku
Vyjádření KMS k     11. 4. 2018: bez odpovědi.
Vyjádření KMS k     9. 5. 2018: bez odpovědi.
Vyjádření MMHK k     13. 6. 2018: informace byla předána majiteli hřbitova (Českobratrská
církev evangelická)

48/11/2017 Občané Svinar vyslovili požadavek na umístění vodorovného značení krajnice silnici od 
Svinar ke Stříbrnému rybníku.
Vyjádření SS KHK k     10. 1. 2018: 

Vyjádření KMS k     10. 1. 2018: KMS zásadně nesouhlasí s touto odpovědí! Jedná se tu
 zejména o bezpečnost všech účastníků silničního provozu – jak chodců, cyklistů a řidičů.
 Vyznačení pouze středové čáry neřeší naprosto splývající krajnici komunikace po celé
 délce neosvětleného úseku zejména za snížené viditelnosti a v noci. Hrozí nebezpečí
 dopravní nehody či vážného úrazu. Navíc, vyznačení středové čáry má za následek, že 
vozidla se pohybují těsně na její hraně, často již na opačné části vozovky a hrozí tak střet 
s protijedoucím vozidlem. Časový horizont zařazení do plánu (nikoliv realizace!!!!) v roce 
2020 je pro KMS z hlediska výše uvedeného naprosto nepřijatelné! Žádáme znovu o
 projednání i s naším odůvodněním, děkujeme.
Vyjádření MMHK k     14. 3. 2018: Závěr OD a DIPČR prověří šířku silnice. Do šesti metrů

mají být vodící čáry, nad 6 metrů i středová.
Vyjádření KMS k     14. 3. 2018: žádáme o vodící čáry dle výše uvedeného vyjádření
Vyjádření KMS k     11. 4. 2018: bez odpovědi.
Vyjádření KMS k     9. 5. 2018: bez odpovědi.
Vyjádření KMS k     13. 6. 2018: bez odpovědi.

43/08/2017:    Žádáme o posunutí nádob na separovaný odpad za bývalou odchovnou na druhou stranu cesty
Pod  Haltýřem.  KMS  navrhla,  aby  byla  zpevněna  pouze  plocha  pod  kontejnery,  v tomto
případě 
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se jedná o tři kusy. Dle vyjádření zástupce odboru majetku na toto nejsou vyčleněny finanční
prostředky.
Vyjádření KMS k     13. 9. 2017: i nadále podporuje úplné odstranění těchto kontejnerů z ulic.
Trvale bydlící mají možnost vlastních kontejnerů za svých pozemcích a u chatových osad byl
pro chataře počet kontejnerů navýšen. Kontejnery v obci jsou jen zdrojem nepříjemností a
nepořádku.
Vyjádření KMS k     14. 3. 2018: stále bez odpovědi
Vyjádření KMS k     11. 4. 2018: bez odpovědi.
Vyjádření KMS k     9. 5. 2018: bez odpovědi.
Vyjádření KMS k     13. 6. 2018: bez odpovědi.

42/08/2017:   KMS podporuje žádost Ing. Bartoše o obnovení zrušené vodní plochy Haltýř 
Vyjádření MMHK k     13. 09. 2017: bylo předáno na odd. rozvoje města k dalšímu 
projednání.
Vyjádření MMHK  k     14. 3. 2018: kopie odpovědi

Vyjádření KMS  k     14. 3. 2018: nesouhlasíme s     odpovědí, která obsahuje věcné chyby
Vyjádření KMS k     11. 4. 2018: bez odpovědi.
Vyjádření KMS k     9.5. 2018: bez odpovědi.
Vyjádření KMS k     13.6. 2018: bez odpovědi.

34/07/2017 Požadavek na přemístění kontejneru CHARITY na použité oblečení pro potřebné. Podnět je
v řešení Ing. Šmedkové, referentky odd. rozvoje města.
Vyjádření KMS k     13. 12. 2017:   KMS žádá o odstranění, do kontejnerů se dostávají lidé a
v okolí je nepořádek - nově se tématiky týká i bod 59/12/2017
Vyjádření  KMS  k     14.  02.  2018:  KMS  dle  telefonátu  s Ing.  Šmedkovou  žádá  dočasné
odstranění  kontejneru  na  použité  oblečení.  V horizontu  cca  7  měsíců  nevylučuje  jeho
opětovné umístění. V současné době však žádá o jeho urychlené odstranění.
Vyjádření MMHK k     14. 3. 2018: pracuje se na odstranění kontejneru
Vyjádření MMHK k     11. 4. 2018: pracuje se na odstranění kontejneru
Vyjádření KMS k     9.5. 2018: pracuje se na odstranění kontejneru
Vyjádření KMS k     13. 6. 2018: Byla zaslána fotografie o vylomení zámku tohoto kontejneru
na Hradecké služby, a. s., které byly požádány, ať kontejner odvezou a dále již nepřistavují.
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19/05/2017 KMS žádá revizi vodního příkopu naproti kříži, podél plotu čp. 72. 
Stanovisko MMHK k     14. 06. 2017: převzato ke zjištění skutečnosti.
Vyjádření KMS k     13. 12. 2017: bez odpovědi.
Vyjádření KMS k     14. 2. 2018: bez odpovědi
Vyjádření KMS k     14. 3. 2018: bez odpovědi
Vyjádření KMS k     11. 4. 2018: bez odpovědi.
Vyjádření KMS k     9. 5. 2018: bez odpovědi.
Vyjádření KMS k     13. 6. 2018: bez odpovědi.

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 jednala s ředitelem SÚS KHK o možnosti zálivů při rekonstrukci silnice: SÚS KHK
záměr podporuje a žádá město o vyjádření k případné podpoře a sdružení projektu.
Vyjádření KMS k     10. 1. 2018: bez odpovědi.
Vyjádření KMS k     14. 2. 2018: bez odpovědi
Vyjádření KMS k     14. 3. 2018: bez odpovědi
Vyjádření KMS k     11. 4. 2018: bez odpovědi.
Vyjádření KMS k     9.5. 2018: bez odpovědi.
Vyjádření nám. Vedlicha 7. 6. 2018: Investiční akce ÚS KHK na rekonstrukci silnice z Bělče
do Svinar byla odložena z důvodu uzavření svinarského mostu. Otázka zřízení autobusových 
zastávek byla opakovaně projednávána. Vzhledem k vyjádření Dopravního podniku města 
Hradec Králové, který konstatuje velmi malý zájem cestujících o nástup a výstup na zastávce 
Škvárovka, není uvažováno o sdružené investici města a ÚS KHK na výstavbu této zastávky. 
O zařazení zastávky Opuka do sítě MHD se neuvažuje. V současné situaci, kdy je nástup a 
výstup osob do vozidel MHD v této lokalitě minimální, nelze nalézt dostatečnou podporu pro 
realizaci investiční akce na výstavbu zmiňovaných autobusových zálivů. 

37/11/2013  PRIORITA KMS - Vzhledem k tomu, že VO mezi Svinary a Stříbrným rybníkem má  hotovu
projektovou dokumentaci, žádáme MMHK o urychlení realizace této naší největší priority již
z roku 1999. 
Vyjádření náměstka dr. Vedlicha     ze dne 6. 3. 2018: Již je stavební povolení vydané. MMHK
připravuje výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Vyjádření náměstka dr. Vedlicha      k     11. 4. 2018:  osvětlení bude vystavěno do konce roku
2018
Vyjádření  KMS  k     13.  6.  2018: Jak  postupují  přípravné  práce  na  realizaci  veřejného
osvětlení?

1.
Požadavky na městskou policii:

37/08/2017:    KMS řeší  četné případy krádeží ze zahrad a vozidel  na území Svinar,  které  zřejmě úzce
souvisí  se  změnou nájemníků  v nájemních domech v Ostrovní  ulici.  KMS žádá městskou
policii o zvýšenou kontrolu území naší městské části. Občané byli opakovaně upozorněni na
zvýšenou obezřetnost a ostrahu svých domů a zahrad. V případě potřeby doporučeno rovnou
Policii ČR (linka 158).

37/07/2017 Zvýšit kontrolu na zastávce MHD u zvoničky, kde se srocují obyvatelé ubytoven a dělají 
nepořádek.

k 17/06/2018: Žádáme o větší aktivitu asistentů prevence kriminality z důvodu nárůstu drobné kriminality,
nepořádku na  veřejném prostranství,  vulgární  pokřikování  na veřejnosti,  výskyt  drobných
krádeží, ničení dopravních značek, opakované nepořádky v okolí kontejnerů.
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Trvalé úkoly:
 Kontrola veřejných prostranství především kolem zastávek, klubovny hasičů, obchodu 

a ubytovacích míst.
 Kontrolovat zákaz stání vozidel na chodnících, cyklostezce a úzkých komunikacích.
 Pravidelné kontroly dětského hřiště. 
 Sledovat a postihovat ty majitele psů, kteří porušují vyhlášku o volném pohybu psů a úklidu po

nich 

Požadavky na Organizační oddělení Kanceláře primátora – žádáme předat příslušným odborům či
 organizacím k     projednání a odpovědi: 

23, 22,21,20, 17/06/2018
59/12/2017;
48/11/2017;
43, 42/08/2017; 
34/07/2017
19/05/2017;  
26/09/2014
37/11/2013 

Příští schůze KMS se uskuteční
 ve středu 11. července 2018 od 19.30 hod.

v klubovně SDH Svinary
.

Své požadavky zašlete buď e-mailem, nebo vhoďte do schránky SDH  nebo přímo do schránek členů komise
nejpozději do 10. 7. 2018.

Za Komisi místní samosprávy Svinary 
Jana Holubová
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INFORMACE A UPOZORNĚNÍ

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 v     roce 2018:
Směsný odpad – středa lichá odpoledne
Plasty – středa lichá dopoledne
Bio – středa odpoledne (od 26.2. do 30.11.)
Papír – 17.1.,14.2.,14.3.,11.4.,9.5.,6.6.,4.7.,1.8.,29.8.,26.9.,24.10.,21.11.,19.12.

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.
Možnost registrace a přihlášení do projektu třídění - pytle lze dostat jen na plasty a papír.

Hradecké služby zdarma na žádost majitele přidělí hnědou popelnici a takto registrovanou (samolepka)  ji 
pak v rámci městského svozu odpadu také vyprazdňují.  Pokud jedna popelnice na dům nestačí, lze objednat
ve stejném režimu ještě druhou (registrovanou) popelnici na bio a ta je rovněž vyprazdňována bez nároku na
navýšení poplatku za odpad. Jde o to, aby byla popelnice označena tak, že spadá do tohoto režimu svozu a 
v rámci jednotného poplatku za zpracování odpadu.
Ke každému domu lze ještě přiobjednat navíc ještě  další 2 popelnice na bio u HS, avšak tyto je třeba už 
uhradit. Po úhradě dostanou majitelé další samolepku, která popeláře opravňuje k vyprazdňování. 
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