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Zápis č. 10/2018 
 

ze schůze KMS Svinary, konané dne 10. 10. 2018 v klubovně SDH Svinary 
  

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

Omluveni:   p. Černík 
________________________________________________________________________________ 
 
Výsledky volební ankety:   
KMS obdržela 395 platných anketních lístků, podle počtu hlasů se členy nové KMS 
mohou stát:  
p. Martin Černík, p. Pavel Kašpar, p. Jan Košek, p. Kateřina Hamplová, p. Lukáš 
Komárek, p. Milan Šťastný, p. Václava Hůlková, p. Tomáš Mareček, p. Oldřich 
Řezníček ml., p. Robert Špaček a p. Michal Hofman. 
KMS předá výsledky ankety ke schválení na MMHK.  
 
Nově projednané body: 
28/10/2018 Občané Svinar vyslovili požadavek na umístění vodorovného značení silnici ze 

Svinar do Bělče. Do šesti metrů mají být vodící čáry, nad 6 metrů i středová. Není tam nic  
a silnice je hlavně za tmy nepřehledná, není znatelná krajnice. Odvolávat se na plánovanou 
 rekonstrukci v roce XY je bezpředmětné, existují předpisy. 

 
27/10/2018 Ulice Ostrovní stále stížnosti na rychlou jízdu autobusů přes propady v komunikaci.  
  Dochází  k otřesům domů, jsou obavy, aby nedošlo k narušení plynových přípojek. 
 
K bodům projednávaným na minulých schůzkách: 
26/09/2018 KMS obdržela požadavek občanů na změnu jízdního řádu linky č. 17 - na posunutí odjezdu  
  prvního autobusu č.17 ze Svinar ze 4.41 na nejpozději 4.35, aby se daly stihnout vlakové  
  spoje těsně po 5. hodině. 
  Vyjádření KMS k 10.10.2018: bez odpovědi 
 
23/06/2018:   KMS žádá o informaci, jaká je plánovaná konečná podoba části mostu, která má být 

zachována jako památka na původní most 
 Vyjádření MMHK: jedná se o provizorní uskladnění, hledá se nové stanoviště pro instalaci 

a rekonstrukci části nebo celého mostu 
 Vyjádření KMS k 8. 8. 2018: Komise očekává návrhy města na definitivní umístění.  
 Vyjádření MMHK k 10.10.2018: Způsob využití fragmentů mostu bude možné určit až na 

základě statického posudku. Bližší informace Ing.arch.Brůna, vedoucí OHA 
 
21/06/2018:  Rodiče školních dětí upozorňovali v minulém pololetí na nepříznivou situaci nedostatečné 

kapacity autobusů, které sváží odpoledne děti od školy Úprkova. Žádáme DPmHK, aby 
hledal vhodné řešení. 

 Vyjádření MMHK: předáno k vyřízení náměstkyni dr. Liškové 
  Vyjádření KMS k 10.10.2018: stále bez odpovědi 
 

mailto:ahamplova@centrum.cz
mailto:jana.holubova.2@uhk.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 
 
 
 

Kontakt: Ing. Alena Hamplová, ahamplova@centrum.cz, mobil: 731 131 228           Zápis 10/2018               
   Bc. Jana Holubová, jana.holubova.2@uhk.cz, mobil 777 155 265  

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.  
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. 
Vyjádření MMHK: předáno k projednání na kolegiu primátora, gestorem vyřízení je paní 
náměstkyně Dr. Lišková 
Vyjádření KMS k 10. 10. 2018: stále bez odpovědi 
  

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

KMS projednala své požadavky ke studii:  
Přechod pro chodce v ulici Podhůrská směr Blešno u Šolců.  
Osvětlení místa pro přecházení na jižní straně Mostu 
Vybudování osvětleného chodníku od mostu do ulice Ostrovní podél hl. komunikace 
Vybudování osvětleného přechodu pro chodce u Hospody u Karla   

 
43/08/2017:    Žádáme o zpevnění plochy pod kontejnery za bývalou odchovnou v ulici K Lesu. 

Kontejnery mimo kontejneru na sklo byly zatím odstraněny. 
Vyjádření MMHK k 8. 8. 2018: Ing. Jeřábek, odd. strateg. rozvoje MMHK,  navrhl zpevnit 
plochu pod kontejnery a stanoviště na separovaný odpad tak obnovit. KMS s tímto svým 
původním návrhem jedině souhlasí.  
Vyjádření KMS k 10. 10. 2018: stále bez další reakce odboru 

 
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 prvního domu vpravo.  
Vyjádření MMHK k 10. 10. 2018: Zařazeno do priorit KMS 

 
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:  

 

 
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 MMHK k 11. 7. 2018: předáno pracovní skupině náměstkyně primátora pro 
problematiku v oblasti dopravy a bezpečnosti, plánované zasedání 6. 9. 18, KMS bude 
informována o závěru 
Vyjádření KMS k 12. 9. 2018: bez odpovědi 

mailto:ahamplova@centrum.cz
mailto:jana.holubova.2@uhk.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 
 
 
 

Kontakt: Ing. Alena Hamplová, ahamplova@centrum.cz, mobil: 731 131 228           Zápis 10/2018               
   Bc. Jana Holubová, jana.holubova.2@uhk.cz, mobil 777 155 265  

42/08/2017:   Obnovení zrušené vodní plochy Haltýře  
Odpověď odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové, k bodu 42/08/2017 – 
Obnovení vodní plochy Haltýře, zápis komise místní samosprávy Svinary č. 8/2018 ze dne 8.8.2018 
  
Odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny se opakovaně 
k záměru obnovení vodní plochy vyjadřoval z pohledu zájmů ochrany přírody a krajiny. 
Předmětná plocha je v majetku města Hradec Králové, který spravuje akciová společnost Městské lesy 
Hradec Králové a.s.. 
Obnova vodní plochy „Haltýře“ by byla investiční akce, o které rozhoduje samospráva města a zmíněná 
akciová společnost. 
Městské lesy Hradec Králové a.s. mají zpracovaný koncepční materiál týkající se vodních ploch na území 
městských lesů „Revitalizační opatření v oblasti komplexu Novohradeckých lesů“, který mimo jiné 
vyhodnocuje i hydrologické poměry předmětné lokality „Haltýře“. 
Na základě výše uvedeného odbor životního prostředí seznámil s požadavkem komise místní samosprávy 
Svinary, ředitele akciové společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s.. 
Pro případnou realizaci požadavku komise místní samosprávy - obnovení vodní plochy Haltýře, je třeba již 
nadále jednat s odpovědnými pracovníky akciové společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s.. 

 
37/11/2013   PRIORITA KMS - VO mezi Svinary a Stříbrným rybníkem má vybraného zhotovitele- 

firmu Matex 
 
Požadavky na městskou policii: 
 
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:  
28/10/2018 
27/10/2018 
26/09/2018 
23/06/2018 
21/06/2018 
17/06/2018 
48/11/2018 – čekáme na výsledek pracovní skupiny 
43/08/2017 

 
 

Příští schůze KMS se uskuteční 
 ve středu 14. listopadu 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 13. 11. 2018. 

mailto:ahamplova@centrum.cz
mailto:jana.holubova.2@uhk.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 
 
 
 

Kontakt: Ing. Alena Hamplová, ahamplova@centrum.cz, mobil: 731 131 228           Zápis 10/2018               
   Bc. Jana Holubová, jana.holubova.2@uhk.cz, mobil 777 155 265  

 
 
 
Za Komisi místní samosprávy Svinary  
Ing. Alena Hamplová 

 
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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