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Zápis č. 05/2020 
 

ze schůze KMS Svinary, konané dne 13. 5. 2020. 

 

Přítomni: M. Černík, K. Hamplová, V. Hůlková, L. Komárek, J. Košek, T. Mareček, O. Řezníček, 

R. Špaček, M. Šťastný, R. Balcárek (MP) 

Omluveni: M. Hoffman, P. Kašpar 

Hosté:  

 

  

K nově projednávaným bodům: 

07/05/2020 Majitel pozemků pč. 464/31, 464/32, 653/18 , se na nás obrátil s 

žádostí o upozornění obyvatel osady U Mlýna, aby využívali veřejné komunikace a nejezdili 

přes jeho soukromé pozemky. 

  

08/05/2020 KMS žádá o informaci, kdy dojde k plánovanému transportu torza starého mostu na letiště.  

  

09/05/2020 Obyvatelé ulice Na Stávku žádají o zpevnění prašné komunikace recyklátem.  

Poznámka KMS Svinary: Zpevnění této komunikace KMS Svinary zařadila do svých 

programových priorit viz. bod č.09/03/2019. 

  

10/05/2020 Prosíme o prořez stromů na lévém břehu řeky Orlice podél asfaltové cyklostezky mezi 

osadou Dubina a mostem. 

 

K bodům projednávaným na minulých schůzích: 

04/03/2020 Žádáme o odstranění suchých stromů a náletových dřevin v ulici Stříbrná směrem na Stříbrný 

rybník 

  

05/03/2020 Žádáme o odstranění naplavených stromů a dřeva v řece Orlici za Svinarským mostem u 

výstupního místa vodáků. 
Poznámka KMS k 13. 5. 2019: Naplavený strom byl odstraněn, děkujeme. 

  

06/03/2020 Žádáme o prořezání stromů v Podhůrské ulici za autobusovou zastávkou a za hospodou 

U Karla. Není vidět dopravní značení. 
Poznámka KMS k 13. 5. 2019: Redukční řez nebyl proveden, nadále prosíme o úpravu těchto 

dřevin. 

  

03/02/2020 Na základě přijatého požadavku od občanů, KMS Svinary prosí o zajištění dozoru na 

přechodu u hostince U Pírků v ranních hodinách od 7.15 hodin do 7.45 hodin pracovníkem 

odboru prevence kriminality. 
Poznámka KMS k 13. 5. 2019:  KMS k tomuto bodu doposud neobdržela žádné stanovisko. 

  

43/11/2019 KMS pověřuje svého předsedu Martina Černíka k jednání na Výboru pro územní plánování, 

rozvoj a investice města, konaném dne 28. 11. 2019, ve věci změn územního plánu ve 

Svinarech. 
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Poznámka KMS k 10. 12. 2019: Martin Černík se dne 28. 11. 2019 zúčastnil jednání výboru spolu 

. Následně byl dne 9. 12. podán podnět 

Kontrolnímu výboru MMHK ohledně schvalovacího procesu nového územního plánu města 

v k. ú. Svinary. 

  

41/9/2019 KMS na základě stížností občanů na veřejné schůzi, konané dne 11. 9. 2019, navrhuje 

komplexní řešení stanoviště na separovaný odpad ve Svinarech v Podhůří za hospodou 

U Karla. Jedná se o rozsáhlé stanoviště, kde většina nádob stojí na nezpevněném povrchu 

a vzhledem k vysoké míře kumulace odpadu toto stanoviště vytváří negativní vizuální dojem. 

Požadujeme toto stanoviště zpevnit tak, jak je navrhováno v „dokumentaci k územnímu 

rozhodnutí (DÚR) pro předpolí u Svinarského mostu“ v rámci projektu Úprava 

infrastruktury navazující na most ev.č. 3082-1 v Hradci Králové – Svinary a ponechat zde 

několik nádob a určitou rezervu především pro účely osady. 

Pro ostatní nádoby navrhujeme vybudovat nové kryté a zpevněné stanoviště na levém břehu 

Orlice za mostem, které by sloužilo jako centrální místo sběrných nádob pro celé Svinary. 

Jedná se o místo, které je v majetku města a přímo nesousedí s rodinnými domy. KMS by na 

toto stanoviště ráda soustředila nádoby na elektroodpad, textil, sklo, případně další nádoby 

dle aktuálních potřeb na separaci odpadů. KMS v tomto místě podporuje vznik opticky 

ohraničené plochy, která by nekazila celkový vizuální dojem tohoto prostoru. 

KMS pověřuje jednání v této záležitosti svou členku Ing. Kateřinu Hamplovou. 
Poznámka KMS k 9. 10. 2019: Dne 6.10.2019 byl paní Lucii Harcové z odboru rozvoje města 

odeslán návrh celkové koncepce pro separaci odpadu a umístění sběrných nádob ve Svinarech. 

KMS z odboru rozvoje města doposud neobdržela žádné vyjádření. 
Poznámka KMS k 13.11.2019: Prozatím bez odpovědi. 
Vyjádření KMS k 10. 12.2019: KMS Svinary doposud neobdržela žádné oficiální stanovisko. 
Poznámka KMS k 8.1.2020: Doposud bez vyjádření. 
Vyjádření MMHK ze dne 22. 1.2019: KMS Svinary obdržela od odboru rozvoje města následující 

vyjádření: „vzhledem ke skutečnosti, že svinarský most ev. č. 3082-1 v HK – Svinary doposud 

není zkolaudován, město rozvázalo smlouvu se zhotovitelem projektu na Úpravu infrastruktury 

navazující na most ev.č. 3082-1 v HK – Svinary. Po kolaudaci uvedeného mostu město (odbor 

investiční) vybere zhotovitele nové zakázky pro úpravu těchto částí kolem mostu. Jsme připraveni 

(odbor rozvoje města) projednat s projektantem předpolí mostu místo pro kontejnery v souladu 

s návrhy typových míst dle návrhu odboru hlavního architekta, dopravně přístupné a pokud 

možno v dostupnosti MHD. 
Místo pro kontejnery na levém břehu Orlice za mostem není vhodné, jelikož není dopravně dostupné 

– je zde komunikace pouze pro cyklisty a pěší (autem tam není dovoleno zajet, komunikace ani nebude 

dostatečně únosná pro odvoz odpadu svozovými vozidly) a nevhodné i z hlediska ochrany životního 

prostředí, kdy by odpad mohl při větru či povodni skončit v řece Orlici, přímo v oblasti přírodního 

parku Orlice. O estetickém hledisku nemluvě (turisticky navštěvované místo, focení mostu apod. 

s nepořádkem kolem kontejnerů by asi nebyla hezká vizitka obce). S investičním odborem jsme 

domluveni na budoucí spolupráci a budeme vás informovat o vhodných možnostech umístění 

kontejnerů v této části obce.“ 
Poznámka KMS k  13.5.2020: Předseda pan Martin Černík a členka KMS Kateřina Hamplová 

se dne 15.5.2020 setkají s hlavním architektem města HK a projednají návrhy pro umístění nádob 

na separovaný odpad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27/6/2019 KMS Svinary nesouhlasí se zrušením přechodu pro chodce u restaurace U Pírků, jež má být 

v souvislosti s chystanou rekonstrukcí silnice 29827 Běleč nad Orlicí-Svinary zrušen. Tento 

přechod je důležitou spojnicí mezi návsí a navazujícím chodníkem v ulici K Lesu, je osvětlen 

a lidmi hojně využíván. 

Předáno jako podnět pro jednání pracovní skupině náměstkyně primátora pro řešení 

problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti. 
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Vyjádření KMS ze dne 10.7.2019: KMS k této záležitosti doposud neobdržela žádné oficiální 

stanovisko. 
Vyjádření KMS ze dne 18. 9. 2019: Na veřejné schůzi ze dne 11. 9. 2019 pan inženýr Sedunka 

přislíbil vyhledání nového řešení (resp. posun přechodu směrem z HK na Běleč, tak aby se zlepšil 

rozhled pro přecházející). 
Poznámka KMS k 13. 11. 2019: Doposud bez řádné odpovědi – KMS obdržela v rámci dokumentu 

závěry „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy 

a bezpečnosti“ (8/2019) na podněty KMS stanovisko v násl. znění: „viz bod 10“, který však 

součástí závěrů není. Žádáme o sdělení, co je v bodu 10. 

Poznámka KMS k 10. 12. 2019: KMS Svinary na základě své žádosti obdržela obsah bodu č. 10. 

Obsahem tohoto bodu je informace o tom, že bude za účasti města požadavek na zachování 

přechodu projednán s krajem. Pověřenými odbory v této záležitosti jsou odbor majetku a odbor 

hlavního architekta. 
Poznámka KMS k 8. 1.2020: Prozatím bez vyjádření 
Poznámka KMS k 12.2.2020: Doposud bez odpovědi. 
Poznámka KMS k 13.5.2020: Žádáme o vyjádření. 

  
32/6/2019 KMS Svinary žádá o dodání jedné nádoby na separovaný odpad – papír na stanoviště v OVS 

a jedné žluté nádoby na plasty na levý břeh Orlice za mostem k výstupnímu místu vodáků. 

Vyjádření KMS ze dne 10.7.2019: KMS v této záležitosti obdržela odpověď, že je tato žádost 

již v řešení. 
Vyjádření KMS ze dne 9. 10. 2019: Nádoby nejsou doposud na požadovaných stanovištích. 
Vyjádření KMS ze dne 13. 11. 2019: Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o požadavek z června 

2019, prosíme o doplnění nádob, až v následujícím roce, resp. v chatařské a vodácké sezóně. 

Děkujeme. 

  
18/5/2019 KMS požaduje přemístění dvou kusů laviček z bývalé zastávky MHD u Pírků na katolický 

i evangelický hřbitov. 

Vyjádření MMHK ze dne 10. 7.2019: TSHK zajistí výrobu nových laviček na oba hřbitovy 

a osadí je lavičkami na jaře 2020. TSHK nedoporučují přemístění laviček z důvodu odlišného 

ukotvení. Přesunem by došlo k jejich poškození. 

Vyjádření KMS ze dne 18. 9.2019: KMS prosí o odstranění laviček z bývalé zastávky MHD 

u Pírků. Požadavek na zajištění výroby nových laviček na oba hřbitovy na jaře 2020 nadále 

trvá. 
Vyjádření KMS ze dne 13. 11. 2019: KMS žádá o odstranění laviček z bývalé zastávky MHD 

u Pírků, neboť přístřešek bývalé zastávky slouží na Štědrý den občanům jako prostor pro „živý 

betlém“ během již tradičního Vánočního zvonění. Za odstranění laviček z tohoto prostoru předem 

děkujeme. 

  
23/5/2019 Žádáme o opravu chodníku ze zámkové dlažby v ulici Stříbrná, obzvlášť před čp. 151 

a čp. 121. Vzhledem k chybně řešenému vsakování vody, se ve vjezdu před domy kumuluje 

velké množství vody (viz. přiložená fotodokumentace č. 1/2019). Prosíme o opravu, tak aby 

odtok vody byl vyspádován do vozovky nebo přilehlé zeleně. 

Vyjádření TS HK ke 14. 8. 2019: Bylo nafoceno při velkém dešti od KMS, kdy je na mnohých 

místech situace obdobná, při místním šetření TSHK, a to po dešti zde nebyla žádná kaluž, vše 

vyřešeno přirozeným vsakem. 
Vyjádření KMS ze dne 14. 8. 2019: KMS se stanoviskem TSHK nesouhlasí, neboť zde k vysoké 

kumulaci vody nedochází pouze při extrémních srážkách, jak vyplynulo z místního šetření TSHK. 

Již z přiložené fotodokumentace je patrné, že je zde chodník chybně vyspádovaný, což potvrzuje 

i skutečnost, že v ostatních místech (vjezdech) k zadržování vody nedochází. 
Poznámka KMS k 13. 11. 2019: Prozatím bez odpovědi. 
Poznámka KMS k 10. 12. 2019: I nadále bez vyjádření. 
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Poznámka KMS k 8. 1.2020: Stále bez vyjádření. 
Poznámka KMS k 12.2.2020: Doposud bez odpovědi. 
Poznáka KMS k 13.5.2020: KMS vyzvala TSHK k provedení opětovného místního šetření. 

  

24/5/2019 Prosíme o opravu výmolu z žulových kostek, jež zadržuje vodu a znemožňuje chodcům 

překonat suchou nohou přechod v ulici Stříbrná u zastávky MHD Svinary ze směru HK na 

Běleč (viz. přiložená fotodokumentace č. 2/2019). V tomtéž místě také došlo k propadu 

poklopu od kanalizace, žádáme o odstranění i této závady na vozovce. 

Vyjádření TS HK ke 14. 8. 2019: Je osloven vlastník komunikace Královehradecký kraj, 

správce správa Silnic KHK (SSKHK)  
Poznámka KMS k 13. 11. 2019: Doposud bez odpovědi. 
Poznámka KMS k 10. 12. 2019: Nadále bez vyjádření. 
Poznámka KMS k 8. 1. 2020: Doposud bez vyjádření. 
Poznámka KMS k 12.2.2020: Doposud bez odpovědi. 
Poznámka KMS k 13.5.2020: Závada není stále opravena, prosíme vlastníka komunikace o 

okamžitou nápravu. 

  

9/4/2019  opětovně vznesla požadavek na opravu komunikace Borová.  

Komise zařadila opravu této komunikace do svých programových priorit. Jakmile komise 

obdrží stanovisko MMHK, bude občany informovat o dalším postupu. (Viz. zápis č. 3/2018 

bod 04/02/2018 a dále 55/12/2017). 
 KMS k této záležitosti doposud neobdržela žádné stanovisko. 

Vyjádření KMS k 12. 6. 2019: KMS dne 31.5.2019 obdržela stanovisko ředitele TSHK v 

následujícím znění: „TSHK své stanovisko nemění, stále se jedná o sjezd k soukromé nemovitosti, 

který je ve správě vlastníka nemovitosti.“  

KMS s tímto stanoviskem v žádném případě nemůže souhlasit, neboť se nejedná o sjezd k 

soukromé nemovitosti, ale jednoznačně se jedná o součást komunikace č. 190/15 v majetku 

Statutárního města Hradec Králové. Prosíme o provedení místního šetření tak, aby informace 

uvedené v pasportu místních komunikací korespondovaly s realitou. 

Nadále žádáme o vybudování asfaltové komunikace (náhrada za prašnou vozovku) v ulici 

Borová. 

Poznámka KMS k 14.8.2019: Na základě jednání s TSHK předá KMS odboru majetku města 

žádost o zařazení „zpevnění komunikace Borová živičným povrchem“ do nových investičních 

akcí města. 

Poznámka KMS k 13.11.2019: KMS vypracovala žádost o zařazení „zpevnění komunikace 

Borová živičným povrchem“ do nových investičních akcí města a tuto žádost předala odboru 

majetku města. 

Poznámka KMS k 10. 12. 2019: Dle sdělení paní náměstkyně primátora JUDr. Pourové je tato 

záležitost řešena přímo s Technickými službami. 
Poznámka KMS k 8.1.2020: Prosíme o informace o průběhu řešení naší žádosti, děkujeme. 
Poznámka KMS k 12.2.2020: Prosíme o informace o průběhu řešení. 
Poznámka KMS k 13.5.2020: KMS doposud neobdržela žádné vyjádření. 

  

9/3/2019 KMS stanovila své programové priority pro období: 2019-2022 
 

• Vybudování polyfunkčního objektu na stávajícím pozemku hřiště, který by měl soužit 

občanům, hasičům i místním spolkům (hasičská zbrojnice se zázemím, společenský 

prostor, tělocvična). Revitalizace prostoru přilehlého hřiště na víceúčelové 

sportoviště. 

• Vybudování dopravní infrastruktury v Podhůrské ulici v návaznosti na most. 
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Požadavky na městskou policii: 
 

Trvalé úkoly: 

• Zástupce městské policie pan Balcárek byl upozorněn na porušování zákazu kouření na zastávkách 

MHD. Policie bude situaci monitorovat a postihovat. Zároveň bude v této záležitosti obeznámen odbor 

prevence kriminality. 

• Kontrola veřejných prostranství především kolem zastávek, klubovny hasičů, obchodu a ubytovacích 

míst. 

• Kontrolovat zákaz stání vozidel na úzkých komunikacích – zimní údržba, chodnících, cyklostezce. 

• 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:  

 

  03/01/2020; 02/01/2020; 36/7/2019; 28/6/2019; 18/5/2019; 23/5/2019; 24/5/2019; 9/4/2019; 9/3/2019 

 

Příští schůze KMS se uskuteční ve středu 10. června 2020 od 19.30 v klubovně SDH Svinary. 

 

Své požadavky zašlete buď e-mailem, nebo vhoďte do schránky SDH do 10. 6. 2020. 

 

Za Komisi místní samosprávy Svinary 

Martin Černík  

• Vyřešení nevyhovujícího prostoru na levém břehu řeky Orlice u mostu, (zpevnění 

povrchu, vytvoření krátkodobých parkovacích míst pro dopravní obsluhu vodáků, 

vybudování prostoru pro kontejnery, dořešení torza mostu, osvětlení asfaltové stezky 

podél Orlice). 

• Oprava povrchu vozovky v ulici Ostrovní. 

• Vybudování asfaltové komunikace (náhrada za prašnou vozovku) v ulici Borová, Na 

Stávku a při vjezdu do osady Ostrov. 

• Vybudování cyklostezky Stříbrný rybník – Svinary. 

Poznámka KMS k 10. 7. 2019: Stále bez odpovědi. KMS požaduje od kanceláře primátora 

města vyjádření ke svým programovým prioritám pro období 2019–2022. 

Vyjádření MMHK k 14. 8. 2019: /asistent pana náměstka Bláhy/ Vaše priority evidujeme a 

budeme se snažit o jejich postupné vyřízení. Za úsek investic a rozvoje pana náměstka Bláhy 

zasílám informaci, že v současné době intenzivně pracujeme na přípravě Vaší priority – 

Vybudování dopravní infrastruktury v Podhůrské ulici v návaznosti na most. Další 

investiční projekty budou připravovány podle toho, jak nám to dovolí finanční možnosti. 

Pokud se jedná o opravy a údržbu, tyto priority řeší úsek paní náměstkyně Pourové a k tomu 

nemám bohužel žádné informace. 

Poznámka KMS k 10.12.2019: Žádáme o informace k ostatním prioritám. 

Poznámka KMS k 8.1.2020: Nadále žádáme o informace k ostatním prioritám. 
Poznámka KMS k 12.2.2020: Doposud bez reakce. 
Poznámka KMS k 13.5.2020: KMS doposud neobdržela žádné vyjádření. 
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INFORMACE A UPOZORNĚNÍ 

 

Navštivte webové stránky KMS Svinary: 

http://SVINARY.ORG 

https://www.hradeckralove.org/kms-svinary/ds-1864/p1=22399 

 

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, nebo formulář na webu TS HK -  

https://www.tshk.cz/cs/sluzby/formulare/hlaseni-zavady-verejneho-osvetleni 

 

Sběrný dvůr 

Připomínáme, že je nám všem k dispozici sběrný dvůr na Slezském Předměstí (nový vjezd ulicí Kociánovice  

-  mezi stavebninami Stavmat a firmou Schäfer a Sýkora, s.r.o.),  

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. 

 

Třídění odpadů 

KMS doporučuje občanům objednat si nádoby na separaci bioodpadu, plastů, případně papíru. Objednávat 

nádoby lze přes e-shop Hradeckých služeb a. s., 

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. 

 

Svoz odpadu v roce 2020 

papír: 15. 1.; 12. 2.; 11. 3.; 8. 4.; 6. 5.; 3. 6.; 1. 7.; 29. 7.; 26. 8.; 23. 9.; 21. 10.; 18. 11.; 16. 12. 

plast + komunální odpad: 15. 1.; 29. 1.; 12. 2.; 26. 2.; 11. 3.; 25. 3.; 8. 4.; 22. 4.; 6. 5.; 20. 5.; 3. 6.; 17. 6.; 

1. 7.; 15. 7.; 29. 7.; 12. 8.; 26. 8.; 9. 9.; 23. 9.; 7. 10.; 21. 10.; 4. 11.; 18. 11.; 2. 12.; 16. 12.; 30. 12. 

bio odpad: každý týden ve středu od 2. 3. 2020 do 27. 11. 2020 

Více informací na webu: http://www.tridimevhradci.cz 

 




