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Zápis č. 06/2022 
 

 

ze schůze KMS Svinary konané dne 8. 6. 2022. 

 

Přítomni: K. Hamplová, M. Hofman; P. Kašpar, J. Košek L. Komárek; T. Mareček; O. Řezníček, 

R. Špaček; M. Šťastný 

Omluveni: M. Černík; V. Hůlková 

  

Vážení spoluobčané, 

 

letos v srpnu je to více než 20 let, co začala v naší městské části působit „komise místní samosprávy“ (KMS), 

jako pomocný orgán rady města, který zprostředkovává kontakt mezi Magistrátem města Hradec Králové a 

naší městskou částí. 

Přestože všechny členy jednotlivě schvaluje a odvolává Rada města, KMS Svinary již tradičně umožňuje všem 

svým spoluobčanům, aby se podíleli na volbě svých zástupců. Tímto tedy vyzýváme, abyste navrhli své 

kandidáty do Komise místní samosprávy Svinary. 

 

Nominační lístky jsou pro vás k dispozici v obchodě se smíšeným zbožím, v krámku U Lucie a v hospodě 

U Karla.  

 

Vyplněné nominační lístky prosím vhoďte do schránky SDH nejpozději do 13. 7. 2022. 

 

Vaše KMS Svinary 

 

K nově projednávaným bodům: 

20/06/2022 
Prosíme o provedení čištění krajnic od plevele podél komunikace Stříbrná a zálivů MHD 

(hranice pozemku 65/1 a pozemku č. 430/64). 

  

19/06/2022 
KMS Svinary navrhuje umístění dopravní značky „Pozor zvěř“ z obou stran OVS. Policie zde 

v minulosti již několikrát řešila srážku se zvěří. 

  

18/06/2022 
Na nově rekonstruované křižovatce u Parlamentu není pro řidiče čitelné vodorovné dopravní 

značení (nové x staré), prosíme o odstranění původního vodorovného dopravního značení. 

 

K bodům projednávaným na minulých schůzích: 

17/05/2022 

KMS Svinary děkuje MMHK za realizaci převozu torza svinarského mostu na hradecké 

letiště. Zároveň prosíme TS HK o revitalizaci zelených ploch, které byly dlouhodobým 

skladováním segmentů mostu zatíženy. 
Poznámka KMS k 8.6.2022: Úprava travnaté plochy byla provedena, děkujeme. 

  

16/04/2022 

KMS odsouhlasila záměr vybudování multifunkčního objektu požární zbrojnice s revitalizací 

hřiště na víceúčelové sportoviště v rozsahu návrhu jež tvoří přílohu tohoto zápisu. KMS 

především podporuje další snahu zajistit pro výstavbu požární zbrojnice jiné vhodné místo v 
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katastru městské části Svinary. 

  

15/04/2022 
Na základě podnětu obdrženého od občanů, kteří neslyší rozhlas, žádáme o doplnění rozhlasu 

na křižovatku ulice K Borku a ulice Malinová a dále do ulice Na Kopci. 

  

14/04/2022 

KMS Svinary obdržela stížnost od  na nepořádek kolem kontejnerů na 

sklo v ulici Pod Haltýřem. KMS požaduje zpevnění plochy pod nádobami na sklo a 

pravidelnou údržbu od TSHK. 

  

13/04/2022 

Na základě opakovaných stížností na parkování vozidel v ulice Květná, Městská policie 

navrhuje zjednosměrnění této komunikace. Vyzýváme občany, aby parkovali v souladu s 

pravidly silničního provozu. 

  

11/03/2022 
KMS Svinary žádá o opravu výmolů v ulici Podhůrská (v zatáčce u hospody u Karla) a 

zavezení nájezdů na křižovatce ulic Břidličná a Podhůrská. 

  

10/03/2022 
KMS žádá o vyfrézování pařezu v ulici Stříbrná před obchodem se smíšeným zbožím. 
Poznámka KMS k 8.6.2022: Pařez odstraněn, děkujeme. 

  

09/02/2022 

Prosíme o uvedení cesty Pod Haltýřem – Škvárovka do původního schůdného a sjízdného 

stavu, po těžbě dřeva je komunikace nerovná a podmáčená. 

Poznámka KMS k 13.4.2022: Dle informace zástupce Městských lesů a.s. bude těžba v tomto 

prostoru dále pokračovat. 

  

08/02/2022 

KMS požaduje opravu předělu z žulových kostek mezi silnicí Stříbrná a parkovištěm u 

obchodu se smíšeným zbožím. V blízkosti schránek žulové kostky začínají mizet a prohlubeň 

je čím dál větší. 

  

06/02/2022 
Prosíme o zpevnění výmolů na křižovatce ulice K Lesu a Pod Haltýřem (viz. přiložená 

fotodokumentace). 

  

05/02/2022 

KMS Svinary žádá o odstranění torza stromu, který znemožňuje otevření závory u Pytláka v 

místě vjezdu do Městských lesů z naší místní části. Tuto barieru však považuje KMS za 

bezvýznamnou, pokud automobily mohou využít přilehlý vjezd. Navíc automobily zatěžují 

cestu zpevněnou recyklátem, namísto aby využili kratší úsek s asfaltovým povrchem. 

  

03/01/2022 

KMS žádá o opravu propadlých žulových kostek na zastávce MHD Svinary. V tomto místě 

pravidelně dochází v období srážek k zadržování vody a není možné překonat přilehlý přechod 

suchou nohou (viz. přiložená fotodokumentace).  

  

01/01/2022 

Obyvatelé, jež bydlí na konci ulice Podhůrské neslyší rozhlas a žádají zavedení rozhlasu na 

okraj našeho katastrálního území. 

Poznámka KMS k 13.4.2022: KMS obdržela odpověď následujícího znění: „Z technického 

hlediska by bylo možné požadavku vyhovět. Vzhledem k tomu, že se ale jedná o novou akci, 

kapitálový výdaj města, budeme požadovat tyto prostředky prostřednictvím MMHK. 

Po přidělení finančních prostředků může být akce zrealizována.“ 

  

32/12/2021 

KMS žádá o sadbu jednoho kusu vzrostlého jehličnatého stromu na pozemek č. 65/1 (v 

majetku města HK). Tento strom by KMS v následujících letech ráda využívala k vánoční 

výzdobě naší městské části. 
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31/12/2021 
KMS Svinary obdržela Žádost o veřejné projednání bodu 29/11/2021. KMS bere tento 

požadavek na vědomí a spojí se v této záležitosti s podatelem podnětu. 

  

29/11/2021 

Velitel SDH Svinary pan Lukáš Komárek představil KMS Svinary záměr vybudovat novou 

požární zbrojnici na pozemku stávajícího hřiště (pozemek č. 190/6). Součástí projektu je 

revitalizace zbývající travnaté plochy a dětského hřiště. Na svém příštím zasedání bude KMS 

o tomto projektu hlasovat. 

   

28/11/2021 

KMS Svinary podpoří finančním příspěvkem 20 000,- Kč oslavy 140 výročí založení SDH ve 

Svinarech. Prostředky budou použity na ceny a odměny pro děti. Akce proběhne na hřišti dne 

11.6.2022. 

  
17/08/2021 Prosíme o provedení čištění koryta řeky Orlice před mostem pod jezem ve směru na Hradec 

Králové. 
Poznámka KMS k 9.11.2021: Vedoucí provozně-technického střediska Povodí Labe KMS 

informoval, že by k realizaci mělo dojít v příštím roce. V současné době připravují zákonné kroky 

k realizaci odtěžení nánosů. 

  

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. 

 

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

organizacím k projednání a odpovědi: 

 

18/06/2022; 19/06/2022; 20/06/2022 

 

Příští schůze KMS bude ve středu 13. července 2022 od 19:30 v klubovně SDH Svinary. 

 

Své požadavky zašlete buď e-mailem, nebo vhoďte do schránky SDH do 13. 7. 2022. 

 

 

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 

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. 

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 2022 

papír: 9.2.; 9.3.; 6.4.; 4.5.; 1.6.; 29.6.; 27.7.; 24.8.; 21.9.; 19.10.; 16.11; 14.12. 

komunální odpad: 26.1.; 9.2.; 23.2.; 9.3.; 23.3.; 6.4.; 20.4.; 4.5.; 18.5.; 1.6.; 15.6.; 29.6.; 13.7.; 27.7.; 10.8.; 

24.8.; 7.9.; 21.9.; 5.10.; 19.10.; 2.11.; 16.11.; 30.11.; 14.12.; 28.12. 

plast: 2.2.;16.2.; 2.3.; 16.3.; 30.3.; 13.4.; 27.4.; 11.5.; 25.5.; 8.6.; 22.6; 6.7.; 20.7.; 3.8.; 17.8.; 31.8.; 14.9.; 

28.9.;12.10.;26.10.; 9.11.;23.11.; 7.12.; 21.12.; 4.1.. 

bio odpad: každý týden ve středu od 2. 3. 2022 do 30. 11. 2022 

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