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Zápis č. 05/2021 
 

 

ze schůze KMS Svinary konané on-line dne 12. 05. 2021. 

 

Přítomni: M. Černík, K. Hamplová, P. Kašpar, L. Komárek, T. Mareček, O. Řezníček, R. Špaček, 

M. Šťastný   

Omluveni: M. Hofman, V. Hůlková, J. Košek 

Hosté:  

 

Vážení spoluobčané, 

rádi bychom Vás co nejlépe informovali o aktuálním dění v naší městské části, proto Vám nabízíme 

možnost přihlášení se k odběru aktualit a zápisů. Pokud máte o odběr novinek a detailních informací 

zájem, zašlete nám svoji žádost na kms-svinary@email.cz 

K nově projednávaným bodům: 

13/05 2021 KMS obdržela stížnost od obyvatel ulice Větrná na porušování vyhlášky o volném pohybu 

a kálení psů před přilehlými rodinnými domy. KMS se s touto stížností ztotožňuje a obyvatele 

vyzývá, aby po svých čtyřnohých mazlíčcích exkrementy uklízeli. Na obou koncích této 

komunikace jsou pro tyto účely k dispozici připraveny odpadkové koše s igelitovými sáčky. 

  

12/05/2021 Prosíme o zpevnění ulice Větrná recyklátem. 

  
11/05/2021 KMS obdržela podnět týkající se vypouštění fekálií z tlakových jímek do řeky a zpevnění 

břehů řeky pražci napuštěnými karbolkou v ochranném pásmu v ulici Podhůrská. KMS žádá 

o prošetření situace a zahájení správního řízení v této věci. 

  
K bodům projednávaným na minulých schůzích: 

  
10/04/2021  Prosíme o doplnění recyklátu na konci ulice K Lesu při vjedu do Městských lesů HK a na 

přilehlé parkoviště. 
Poznámka KMS k 12.5.2021: Doposud neprovedeno. 

  
09/04/2021 Požadujeme úpravu dopravního značení na začátku naší městské části ze směru Stříbrný 

rybník – Svinary. S ohledem na častý výskyt dopravních nehod, nepřehlednost úseku, častý 

pohyb chodců a absenci jakýchkoli bezpečnostních opatření pro chodce (v místě zoufale 

schází chodník, cyklostezka či alespoň bezpečnostní svodidla oddělující chodce od 

automobilové dopravy), navrhujeme následující opatření: 

- snížení maximální povolené rychlosti na 40 km/h v předmětném úseku před hospodou 

U Pírků 

- značka B21a zákaz předjíždění na začátku části obce Svinary ve směru od centra 

- podélná čára souvislá v úseku mezi přechodem pro chodce a začátkem Svinar 

- před samotným přechodem značka V18 - optická psychologická brzda 
Poznámka KMS k 12.5.2021: Doposud bez odpovědi. 
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08/04/2021 Prosíme o umístění košů na psí exkrementy do ulice Pod Haltýřem (do východní části či ke 

křižovatce ulic Pod Haltýřem a K Borku) a také do ulice K Borku (například k evangelickému 

hřbitovu). 
Poznámka KMS k 12.5.2021: Bez odpovědi. 

07/03/2021 Prosíme o zajištění pravidelného úklidu hřiště (pozemek č. 190/6) a veřejného prostranství 

v blízkosti zastávek MHD „Svinary“. Jak po obvodu hřiště, tak podél přilehlého chodníku ze 

zámkové dlažby se neustále nachází velké množství odhozených odpadků.  

Z tohoto důvodu požadujeme doplnění jednoho odpadkového koše na roh hřiště (křižovatka 

Borová - Stříbrná). 
Poznámka KMS k 14.4.2021: TSHK provedly úklid a sdělily že v těchto místech provádí 

pravidelný úklid jedenkrát za 14 dnů. Doplnění odpadkového koše je v současné chvíli v řešení. 

 
04/02/2021 Požadujeme o neprodlené odstranění torza bývalého svinarského mostu. Vzhledem ke 

skutečnosti, že zastupitelstvo města nedokázalo doposud nalézt v rozpočtu města prostředky 

na jeho nákladný převoz na letiště k následným restaurátorským pracím, požadujeme jeho 

okamžitou likvidaci do kovového šrotu. 

Poznámka KMS k 10.3.2021: Doposud bez odpovědi. 

Poznámka KMS k 14.4.2021: Stále bez odpovědi. 
Poznámka KMS k 12.5.2021: KMS Svinary obdržela informaci o tom, že se aktuálně diskutuje 

možnost dalšího využití starého torza mostu. KMS obdržela námět na vybudování umělé lezecké 

stěny v místě aktuální polohy torza mostu, kde by se delší část mostní konstrukce postavila na 

svislo a opláštila do podoby venkovní umělé lezecké stěny. KMS tento záměr na schůzy dne 12.5. 

projednala a vyslovila svůj jednomyslný nesouhlas s vybudování této „atrakce“ na současném 

stanovišti a to především s ohledem na okolní zástavbu, tak bezpečnost. 

  

05/02/2021 

Prosíme o doplnění recyklátu v ulici Na Stávku a při vjezdu do osady Dubina. 

Poznámka KMS k 10.3.2021: Neprovedeno. 

Poznámka KMS k 14.4.2021: Doposud neprovedeno. 
Poznámka KMS k 12.5.2021: Doposud neprovedeno. KMS proto oslovila TSHK, aby žádost 

urgovala. TSHK přislíbily, že opravu provedou v nejbližším možném termínu. 

  
01/01/2021 KMS Svinary žádá v ulici Stříbrná (v místě bývalé telefonní budky, naproti obchodu se 

smíšeným zbožím) o doplnění dopravního značení „zákaz zastavení“. V tomto místě parkující 

vozy rozjezdily travnatou plochu a vznikla tak prohlubeň, kterou TSHK odmítají zavézt a 

zatravnit, dokud na místo nebude umístěno výše požadované značení. 

Poznámka KMS k 10.2.2021: KMS k tomuto bodu doposud neobdržela žádné vyjádření. 

Poznámka KMS k 10.3.2021: Požadované dopravní značení nebylo doposud umístěno. 

Poznámka KMS k 14.4.2021: Požadavek byl předán k rukám inspektora silniční sítě. 

Prohlubeň byla zavezena, okolí upraveno a provizorně ohrazeno proti zastavování vozidel. 

Děkujeme. 
Poznámka KMS k 12.5.2021: KMS požádala MmHK o projednání umístění betonových kuželů, 

tak aby se předešlo opětovnému vzniku prohlubně v tomto místě. 

  
02/01/2021 KMS žádá o doplnění vodorovného dopravní značení - vyznačení krajnice bílými pruhy, podél 

krajské komunikace v ul. Stříbrná (430/64). Zároveň žádáme o sdělení, kdy dojde k celkové 

rekonstrukci této vozovky.  

Poznámka KMS k 10.2.2021: Prozatím bez odpovědi. 

Poznámka KMS k 10.3.2021: Doposud bez reakce. 

Poznámka KMS k 14.4.2021: Požadavek byl předán k rukám inspektora silniční sítě. 
Poznámka KMS k 12.5.2021: Bez odpovědi. 
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17/08/2020 KMS Svinary obdržela podnět od majitelů rodinných domů v ulici Na Kopci, kterým vznikl 

po redukci nádob na separovaný odpad v ulici Podhůrská problém s odkládáním odpadu. 

Poznámka KMS k 12.8.2020: KMS co nejrychleji provede vytipování vhodné plochy pro 

umístění sběrných nádob (uvítáme možné návrhy od majitelů dotčených RD). V průběhu 

následujících dnů se setkáme s vedoucím provozu Hradeckých služeb, a. s. panem Petrem 

Jaegerem a společně budeme hledat vyhovující řešení a požadovat pravidelný svoz na 

křižovatce Bratří Štefanů - Na Kopci. 

Poznámka KMS k 9.9.2020: KMS Svinary požádala o pravidelný svoz na křižovatce Bratří 

Štefanů – Na Kopci. Vzhledem ke skutečnosti, že se v dostupné vzdálenosti nenachází pozemek 

v majetku města vhodný pro umístění sběrných nádob, tak se KMS rozhodla rozšířit stávající 

stanoviště v místě, kde se kříží ulice Na Kopci a ul. Bří Štefanů a k současné nádobě na 

separovaný odpad přidat jednu nádobu na plast. Z tohoto důvodu jsme požádali TSHK o 

zpevnění plochy pod těmito nádobami. Technické služby však odmítly zpevnění této plochy 

provést z obavy o narušení kořenového systému stromu. KMS bude nadále usilovat o 

urychlené vyřešení tohoto problému. 

Poznámka KMS k 13.01.2021: Vzhledem k negativnímu stanovisku TSHK a Hradeckých 

služeb, jednáme s odborem rozvoje města o vytvoření nové plochy pro tyto účely. 

Poznámka KMS k 10.3.2021: Dne 3.3.2021 proběhlo místní šetření s odborem rozvoje města. 

Poznámka KMS k 14.4.2021: Věc i nadále v jednání. 

  

08/05/2020 KMS žádá o informaci, kdy dojde k plánovanému transportu torza starého mostu na letiště. 
Poznámka KMS k 10. 6. 2020: KMS k tomuto bodu doposud neobdržela žádné vyjádření. 
Poznámka KMS k 8. 7. 2020: Členka KMS paní Kateřina Hamplová dne 30.6.2020 v této 

záležitosti navštívila náměstkyni primátora JUDr. Věru Pourovou. Paní náměstkyně sdělila, že 

obdržela kalkulaci na plánovaný transport torza mostu, který však přesahuje možnosti rozpočtu 

města. K. Hamplová za KMS Svinary vyjádřila požadavek, že pokud město nenalezne ve svém 

rozpočtu prostředky na přemístění mostu, tak bude KMS požadovat rozřezaní a odvoz starého 

mostu do sběrných surovin. 
Poznámka KMS k 12. 8. 2020: Požadujeme informace o průběhu řešení. 
Poznámka KMS k 9.9.2020: KMS Svinary doposud neobdržela žádné oficiální informace o 

průběhu jednání. 
Poznámka KMS k 13.01.2021: KMS Svinary doposud neobdržela žádné oficiální stanovisko 

Poznámka KMS k 10.2.2021: KMS Svinary požaduje okamžitou likvidaci torza mostu. 

Poznámka KMS k 12.5.2021: KMS Svinary trvá na likvidaci torza starého mostu. 

  

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

s Ing. Pavlem Škvrnou a Ing. Milanem Šimákem. Následně byl dne 9. 12. podán podnět 

Kontrolnímu výboru MMHK ohledně schvalovacího procesu nového územního plánu města v k. ú. 

Svinary. 
Vyjádření KMS Svinary k 10. 6. 2020: Komise místní samosprávy Svinary doposud neobdržela 

žádné vyjádření ve věci výsledků šetření regulérnosti a zákonnosti schvalovacího procesu nového 

územního plánu. Žádáme o dokončení kontroly v co možná nejkratším termínu a požadujeme 

sdělení, kdy kontrolní výbor předloží zprávu zastupitelstvu. 
KMS Svinary dne 10. 6. 2020 odsouhlasila svůj další postup včetně svolání mimořádné veřejné 

schůze. O termínu veřejné schůze vás budeme informovat. 

Poznámka KMS k 8. 7. 2020: KMS k tomuto bodu doposud neobdržela žádné vyjádření. 
Poznámka KMS k 12.8. 2020: Předseda KMS Svinary pan Martin Černík zahájil jednání s 

jednotlivými politickými stranami a aktivně usiluje o zmenšení plánovaného rozsahu zástavby. 
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Poznámka KMS k 14.4.2021: Předseda KMS Svinary pan Martin Černík se dne 1.4.2021 

zúčastnil jednání s představiteli města. Nosným tématem tohoto semináře bylo právní 

posouzení otázek týkajících se možností změny či úpravy návrhu územního plánu ve Svinarech. 
Poznámka KMS k 12.5.2021: Dovolujeme si upozornit obyvatele, že dne 31.5.2021 proběhne 

zasedání zastupitelstva, na kterém by se mělo rozhodnout o definitivním rozsahu plánované 

zástavby. 

  

27/6/2019 KMS Svinary nesouhlasí se zrušením přechodu pro chodce u restaurace U Pírků, jenž 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. 
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. 

Poznámka KMS k 10. 6. 2020: I nadále bez vyjádření. 

Poznámka KMS k  8. 7. 2020: KMS k tomuto bodu doposud neobdržela žádné vyjádření. 

Poznámka KMS k 12. 8. 2020: Požadujeme informace o průběhu řešení tohoto požadavku. 

Poznámka KMS k 9.9.2020: Stále bez odpovědi. 

Poznámka KMS k 13.1.2021: Doposud bez odpovědi. 

Poznámka KMS k 10.2.2021: Doposud bez vyjádření. 

Poznámka KMS k 10.3.2021: Doposud bez vyjádření. 

Poznámka KMS k 14.4.2021: KMS Svinary obdržela od odboru správy majetku následující 

vyjádření: „Pracovní skupina věc projednala a informuje, že se plánuje koordinační jednání 

s Krajem o možnostech úprav tohoto místa“. 

  

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. 
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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. 
Poznámka KMS k 10. 6. 2020: I nadále bez odpovědi. 
Poznámka KMS k 8.7. 2020: KMS k tomuto bodu doposud neobdržela žádné vyjádření. 
Poznámka KMS k 12.8.2020: Bez vyjádření. 
Poznámka KMS k 9. 9. 2020:I nadále bez odpovědi. 

Poznámka KMS k 13.1.2021: Stále bez vyjádření. 

Poznámka KMS k 10.2.2021: Doposud bez vyjádření. 

Poznámka KMS k 10.3.2021: Stále bez vyjádření. 

Poznámka KMS k 14.4.2021: Prosíme TSHK o vyjádření, děkujeme. 

  

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. 

• 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. 
Poznámka KMS k 10. 6. 2020: I nadále bez odpovědi. 
Poznámka KMS k 8. 7. 2020: KMS k tomuto bodu doposud neobdržela žádné vyjádření. 
Poznámka KMS k 12. 8. 2020: KMS k tomuto bodu stále neobdržela žádné vyjádření. 
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Poznámka KMS k  9.9.2020: Bez vyjádření 

Poznámka KMS k 13.1.2021: Stále bez vyjádření 

Poznámka KMS k 10.2.2021: Doposud bez vyjádření. 

Poznámka KMS k 10.3.2021: Předseda KMS Svinary pan Martin Černík doručil seznam 

programových priorit panu náměstkovi Bláhovi. KMS očekává oficiální vyjádření. 

 

 

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. 

• Kontrolovat veřejná prostranství především kolem zastávek, klubovny hasičů, obchodu a ubytovacích 

míst. 

⚫ Kontrolovat zákaz stání vozidel na úzkých komunikacích – vozy zimní údržby, stání na chodnících 

a na cyklostezce. 

⚫ Pravidelné kontroly dětského hřiště. 

⚫ Sledovat a postihovat ty majitele psů, kteří porušují vyhlášku o úklidu po psech a volném pohybu psů. 

 

Požadavky na Organizační oddělení Kanceláře primátora – žádáme předat příslušným odborům či 

organizacím k projednání a odpovědi: 

 

 

12/05/2021; 11/05/2021 

 

 

 

Příští schůze KMS se uskuteční ve středu 9. června 2021 od 19:30. 

 

Své požadavky zašlete buď e-mailem, nebo vhoďte do schránky SDH do 9. 6. 2021. 

 

 

 

 

Za Komisi místní samosprávy Svinary 

 

 

 

Martin Černík 
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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 odpad, 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., na www.mariuspedersen.cz, 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. Popelnice musí být označena tak, aby bylo jasné, že spadá do tohoto režimu 

svozu a v rámci jednotného poplatku za zpracování odpadu. Ke každému domu lze přiobjednat navíc ještě 

další dvě popelnice na bio u HS, avšak tyto je třeba už uhradit. Po úhradě dostanou majitelé další samolepku, 

která popeláře opravňuje k vyprazdňování popelnic. 

 

Svoz odpadu v roce 2021 

papír: 10.2.; 10.3.; 7.4.; 5.5.; 2.6.; 30.6; 28.7; 25.8.; 22.9.; 20.10.; 17.11.; 15.12. 

plast + komunální odpad: 10.2.; 24.2; 10.3.; 24.3.; 7.4.; 21.4.; 5.5.; 19.5.; 2.6.; 16.6.; 30.6.; 14.7.; 28.7.; 

11.8.; 25.8.; 8.9.; 22.9.; 6.10.; 20.10.; 3.11.; 17.11.; 1.12.; 15.12.; 29.12. 

bio odpad: každý týden ve středu od 1. 3. 2021 do 30. 11. 2021 

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