
Odpověď na „Žádost o veřejné projednání“ 

 

Skupina občanů Svinar vznesla vůči KMS Svinary otázky týkající hlasování o záměru výstavby 

hasičské zbrojnice na pozemku stávajícího travnaté plochy bývalého fotbalového hřiště. K této 

žádosti je v prvé řadě nutné uvést, že výstavba hasičské zbrojnice není otázkou působnosti 

KMS Svinary (dále jen „KMS“) a tato o výstavbě nerozhoduje, toliko byla dotazována, zda je 

záměr pro Svinary přijatelný či nikoliv, tím spíše za situace, kdy by hasičská zbrojnice, jako 

budova ve vlastnictví města Hradec Králové, měla sloužit též potřebám místních občanů 

(obdobně jako hasičská zbrojnice současná, jež je jediným objektem města Hradec Králové na 

území Svinar). O výstavbě jako takové pak rozhodne město Hradec Králové v rámci své 

bezpečnostní koncepce. Ve smyslu výše uvedeného tedy bude odpovězeno i na položené 

dotazy: 

1. Jaká bude kapacita plánované požární zbrojnice? Minimální prostorové požadavky na 

hasičskou zbrojnici jednotky kategorie JPOIII (tj. JSDH Svinary) jsou určeny technickou 

normou, která kromě zázemí zahrnuje garážová stání  pro 3 kusy výjezdové techniky. 

Hrubé prostorové rozvržení (v měřítku) bylo zasláno iniciátorovi žádosti mailem (z KMS 

zajistil p. Košek). Plánovaný záměr počítá se záborem hřiště až do rozlohy jeho ¼ ve 

směru od ulice Stříbrná (tj. cca od plotu a bříz zhruba na úroveň stávajícího vjezdu 

(brány na hřiště)). 

2. Je stávající požární zbrojnice zafinancována nemalými prostředky již nevyhovující a 

proč, případně jak bude naloženo s uvolněnou zbrojnicí? Stávající budova zbrojnice 

nebyla „zafinancována“ nemalým finančními prostředky, byly vynaloženy pouze 

udržovací náklady. Stávající budova zázemí zbrojnice pochází z roku 1949, kdy se 

jednalo o součást místního (tj. Svinarského) JZD (prádelnu) poté sloužila jako moštárna. 

Garáže byly vystavěny v roce 1974 svépomocí. Doba vzniku pak odpovídá na dotaz na 

to, zda zbrojnice vyhovuje současným normám – nevyhovuje, a to v žádném ze svých 

parametrů. Pokud občané Svinar chodí volit či se zúčastnili několikerých dnů 

otevřených dveří, jež hasiči ve Svinarech pořádali a pořádají, mohli si jistě udělat o 

aktuálním stavu vlastní představu. Koneckonců lze jednotku i zbrojnici navštívit a 

zázemí si prohlédnout, hasiči každého jistě rádi uvidí. Co se týče dalšího využití budovy 

současné zbrojnice, nelze danou otázku zodpovědět, ale bude výzvou KMS město 

přesvědčit o dalších možnostech využití pro občany Svinar (klubovna spolků, zázemí 

pro rodiny s dětmi aj.).  Každopádně vlastníkem současné budovy zbrojnice je město, 

a to může se svým majetkem nakládat volně a bez omezení.  

3. Z jakých zdrojů a v jaké výši bude plánovaná požární zbrojnice financována? Výstavba 

bude financována  veřejných zdrojů, a to jak z rozpočtu města Hradec Králové, tak z 

dotací. Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr, cena není a nemůže být známa. 

Prostředky budou pocházet z kapitoly krizového řízení, jež nemá s rozvojem městských 

částí nic společného a bude se jednat o akci investiční.  

4. Bude v projektu plánované požární zbrojnice vybudován chybějící prostor pro 

setkávání občanů Svinar? K tomu viz 1. – norma stanovuje vybudování zasedací 

místnosti pro minimální počet osob, nicméně v daném případě KMS v rámci budoucího 



projektu podpoří zvýšenou kapacitu daných prostor právě za účelem možnosti konání 

různých akcí – např. setkávání představitelů města s občany městských částí aj. 

5. Za jakých podmínek bude tento prostor pro setkávání přístupný ostatním občanům 

Svinar? Prostor bude přístupný na základě vyhlášení konkrétní „akce“ a po jejím 

schválení vlastníkem budovy – tzn.  na základě schválení  a povolení příslušného 

odboru Magistrátu města HK.  

6. Jak bude probíhat revitalizace zbývající travnaté plochy (hřiště) a dětského hřiště? 

Záměrem KMS je hřiště revitalizovat jako celek s tím, že výstavba zbrojnice bude její 

částí. Vzhledem k tomu, že prostředky na budování sportovišť pocházejí z jiných zdrojů, 

zřejmě nebude možné oba záměry realizovat současně. Součástí výstavby zbrojnice by 

však mohlo být vybudování tartanového volně přístupného multifunkčního hřiště 

(volejbal, nohejbal, tenis, házená, basketbal), což byl koncept aktuálně realizovaný 

v městské části Březhrad – též ve spojení s výstavbou nové hasičské zbrojnice.  

7. Co bude konkrétně na hřištích vybudováno? Vzhledem k tomu, že i záměr vyvolal 

ihned podpisovou akci, není možné cokoliv bližšího plánovat. V počátku „volebního 

období“ KMS byla revitalizace hřiště schválena s tím, že by byla nová zbrojnice součástí 

multifunkční haly. V současné době se uvažuje spíše, krom výše uvedeného 

multifunkčního hřiště, např. o workautovém hřišti, důstojnějším dětském hřišti atd. 

8. Dokážete prosadit, aby stávající dětské hřiště, již několikrát revitalizované, nebylo 

nejhorším hřištěm v okolí a aby maminky s dětmi ze Svinar raději nejezdily na hřiště 

jinam? Viz předchozí odpovědi. 

9. Jak plánujete zajistit průběžnou údržbu revitalizovaných hřišť? Základní údržbu 

budou provádět technické služby ve spolupráci s hasiči, KMS a lidmi, kteří o to projeví 

zájem. Příliš jich zatím ve Svinarech ale není.   

10. Jak dokážete vyřešit neustálé znečišťování revitalizovaných hřišť některými našimi 

spoluobčany? Řeší městská policie, městský strážník, který má Svinary na starosti, se 

pravidelně účastní schůzí KMS a je otevřen podnětům. Daný problém jinak řešitelný 

není a je obecný (vztahuje se na všechna veřejná prostranství). Bohužel i tak někteří 

spoluobčané hřiště využívají rovněž jako záchod pro své čtyřnohé miláčky či jako místo 

pro odkládání odpadů, nebo odstavné parkoviště (viz parkovací plocha pro návštěvníky 

hřiště). 

11. Bude zbývající travnatá plocha (hřiště) volně přístupná všem uživatelům jako 

doposud? Ano, viz výše. Vše bude na bázi volného přístupu.  

12. Jak jsou zajištěny garance současného vybudování projektu zbrojnice a revitalizace 

hřišť? Viz výše – vše je v počátcích, nicméně požadavek jakékoliv garance je zjevně 

absurdní, a to vzhledem k fungování samosprávy jako takové. Vynucování slibů a 

garancí je otázkou svobodných voleb, jimiž občané své názory prosazují. KMS nemá 

právní subjektivitu, je jen poradním orgánem a nic vynucovat nemůže. Hasiči, resp. 

hasičská jednotka, ve Svinarech je integrální součástí magistrátu (jako např. městská 

policie) a také nemá právní subjektivitu. Výstavbu zbrojnice, stejně jako revitalizaci 

hřiště, bude provádět město Hradec Králové ze svého rozhodnutí, na své náklady a na 

svých pozemcích – to je základní princip fungování a nutné je jej pochopit i ve vztahu 

ke kladeným otázkám, protože KMS ani hasiči nejsou ti, co o něčem rozhodují.  



13. Jak vyřešíte nesoulad s územním plánem pro vybudování požární zbrojnice? 

Vzhledem k tomu, že od záměru k realizaci je dlouhá doba (jen „nápad“ jako takový se 

řeší nepředstavitelné měsíce), bude záměr realizován až dle podmínek nového 

územního plánu. 

14. Není možné realizovat projekt požární zbrojnice na jiném pozemku, který bude 

v souladu s územním plánem a nebude docházet k úbytku zeleně, sportovní plochy a 

veřejných parkovacích míst? Jiné pozemky město ve Svinarech nevlastní, navíc 

hasičská zbrojnice a její podoba je vždy vizitkou a centrem obce. Co se týče sportovních 

ploch (viz výše), dojde naopak k jejich zkvalitnění a tím i k zatraktivnění centra Svinar 

jako celku. Veřejná parkovací místa budou součástí projektu zbrojnice, ale v zásadě 

není nutné jakákoliv veřejná parkovací místa budovat, rodinné domy musí umožňovat 

stání na svých pozemcích. Úbytek zeleně v jedné z nejzelenějších městských části 

(přírodní park Orlice, Městské lesy HK) je zanedbatelný.  

15. Bylo jednáno s majiteli sousedního pozemku 190/35 o jeho odkoupení a případném 

navrácení hřiště do jeho původní rozlohy? Vrácení hřiště do původní rozlohy 

plánováno nebylo, tím spíše ne do původní podoby fotbalového hřiště, neboť fotbal 

neměl a nemá ve Svinarech tradici. O odkoupení pozemků a bývalého kulturního domu 

bylo jednáno několikrát v minulosti, ale bezúspěšně.  

16. Proč Svinary například nemají klasické fotbalové hřiště jako jiné části Hradce 

Králové? K tomu viz výše. Fotbalové hřiště by centrum obce zničilo, protože na 

fotbalový trávník by nikdo jiný než fotbalisté nemohl. Navíc hřiště bylo od 

devadesátých let hasičské, hasiči na něm pravidelně trénovali, vybudovali na něm 

svépomocí sportovní dráhu, hřiště nově sami oplotili a pořádali na jeho údržbu brigády, 

jichž se ovšem zase vyjma hasičů nikdo jiný neúčastnil. Za této situace uvažovat o 

fotbalovém hřišti je utopie a navíc by takový záměr byl i v rozporu se smyslem žadateli 

pokládaných otázek.  

17. Jak vyřešíte případný úbytek veřejných parkovacích míst na místě vjezdu 

k plánované požární zbrojnici? Viz výše – vlastníci nemovitostí jsou povinni parkovat 

na svých pozemcích. Současná parkovací místa sloužila návštěvníkům fotbalového 

hřiště - současně zrušeného.  

18. Závěrem dotaz na to, zda i po plánované revitalizaci budou na hřišti schopny hrát 

nezávisle dvě fotbalové party současně, budou si zde děti schopny střílet z luků, 

házet létající talíře, pouštět draky? Budou v létě po hřišti pobíhat zatoulané srnky a 

zajíci a jednou za čtyři roky létat chrousti? Bude v zimě možné na hřišti běhat na 

běžkách, když jinde již není sníh? Nebo dojde k nevratnému zničení (zmenšení) 

posledního, unikátního a volně přístupného kousku zeleně a sportoviště ve středu 

naší obce?  Poslední otázka by byla za vhodně položenou pro KMS Hradec Králové 

střed, na prostředí Svinar však zjevně nedopadá a navíc je vnitřně rozporná s otázkami 

pokládanými samotnými žadateli. Odpověď lze tedy shrnout tak, že záměr popsaný 

výše má naopak Svinarským občanům prospět, tj. hřiště využít tak, aby se na něm 

nepotulovala volně divoká zvířata a nesloužilo pouze pár fotbalovým nadšencům (kteří 

na malý fotbálek budou využívat právě výše zmíněné tartanové hřiště) a nabídnout 

lidem, kteří přijdou z procházky v přírodě, která je ve Svinarech a jejím okolí naprosto 

unikátní, prostor, kde se sportovně vyžít a dětem prostor na hraní. Hasičům, kteří  



zdarma, na úkor svého času, osobního volna a svých rodin pomáhají nejen občanům 

Svinar (asi málo kdo ví, že hasiči ze Svinarské jednotky zasahovali při tornádu na 

Moravě, povodních v Liberci, orkánu v Trutnově a Hradci, při likvidaci chovů 

zasažených ptačí chřipkou a současné se ve směnách ve dne v noci podílejí na chodu 

centra pomoci ukrajinským uprchlíkům), pak záměr poskytne důstojné a normám 

odpovídající zázemí pro jejich činnost.   

 

Co se týče nastíněné otázky veřejného projednání, je takový požadavek, vzhledem 

k aktuálnímu stavu záměru, neadekvátní, navíc je nutné poukázat na to, že požadavek vznesl 

pouze malý zlomek občanů Svinar (mnoho podpisů náleželo mimo jiné lidem, jež ve Svinarech 

nebydlí), tudíž organizovat cokoliv v tomto směru není na místě, tím spíše, když otázky, které 

byly položeny, jsou výše odpovídajícím způsobem zodpovězeny. Pakliže by na veřejném 

projednání trvala odpovídající část občanů Svinar, jistě by takový postup byl legitimní, 

v opačném případě zde však je institut možnosti návštěvy jednání komise či možnosti oslovení 

komise písemnou formou, což se nyní stalo.  

 

Za KMS Svinary 

Mgr. Lukáš Komárek 

 


