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Zápis č. 11/2022 
 

 

ze schůze KMS Svinary konané dne 8. 11. 2022. 

 

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

M. Šťastný, J. Chvojka (MP) 

Omluveni: M. Hofman, V. Hůlková,  P. Kašpar, 

Hosté: L. Bartošová, P. Hušek, H. Šulcová 

 

Vážení spoluobčané, 

i letos si vás dovolujeme pozvat na tradiční Vánoční setkání spojené s živým betlémeme a zvoněním. 

Tešíme se na vás 24. 12. 2022 ve 14 hodin u zvoničky. 

 

KMS Svinary 

 

K nově projednávaným bodům: 

35/11/2022 KMS Svinary odsouhlasila výdaj 7000,- Kč na Mikulášskou besídku pro svinarské děti. 

  

34/11/2022 KMS Svinary žádá o vybudování přístřešku na nově vybudované zastávce MHD Parlament. 

  

33/11/2022 
KMS Svinary prosí TSHK o opravu vyježděného výmolu na křižovatce u Parlamentu (viz. 

přiložená fotodokumentace). 

  

32/11/2022 

Přítomní hosté, navržení noví členové KMS, byly seznámeni se způsobem fungování 

Svinarské KMS. Po schválení změn ve složení svinarské KMS budou pozváni na nejbližší 

schůzi KMS. 

K bodům projednávaným na minulých schůzích: 

31/10/2022 

Na základě ankety a požadavků členů současné KMS požadujeme o schválení následujících 

změn ve složení KMS od 1. 1. 2023. 

Rezignace členů: 

• Hůlková Václava, Ing. Mgr. 

• Mareček Tomáš 

• Hofman Michal 

Noví členové: 

• Bartošová Lucie, Mgr.,  

• Hušek Petr, MUDr.  

• Šulcová Hana,  

  

30/10/2022 

Na základě vzájemné dohody budou schůze KMS v následujícím období vždy každé druhé 

úterý v měsíci ve stejný čas. Příští schůze KMS bude tedy v úterý 8. listopanu 2022 od 19:30 

v klubovně SDH Svinary. 

  

29/10/2022 
Důrazně žádáme návštěvníky hřiště, aby sbírali exkrementy po svých psech. V opačném 

případě budeme nuceni dodržování zákazu vstupu se zvířaty na hřiště řešit s Městskou policií. 
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27/10/2022 KMS Svinary přispěla částkou 5000 Kč na zájezd svinarských důchodců do Náchoda. 

  

26/10/2022 
KMS odsouhlasila výdaj na nákup květinové vazby k pomníku padlým ku příležitosti státního 

svátku 28. 9. 

  

25/09/2022 

KMS Svinary prosí TSHK o instalaci vánočního stromu vč. jeho osvětlení na první adventní 

neděli. 
Poznámka KMS k 8.11.2022: KMS Svinary děkuje SDH Svinary za letošní instalaci vánočního 

stromu, TSHK přislíbily sadbu stromu na jaře příštího roku. 

  

24/09/2022 KMS prosí o prořez smuteční vrby u rybníku v ulici Dubinská (pozemek č. 412/1).  

  

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. 
Poznámka KMS k 14. 9. 2002: Odpověď MMHK „Pracovní skupina doporučuje KMS obrátit se 

na vlastníka komunikace - Královéhradecký kraj. KMS také může s místním mysliveckým 

sdružením projednat umístění plašičů“ . KMS kontaktuje vlastníka komunikace. 

  

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 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. 

Poznámka KMS k 10.8.2022: KMS obdržela odpověď v následujícím znění: „V tomto roce jsou 

finanční prostředky na údržbu veřejného rozhlasu již vyčerpány. Posílení rozhlasu prověříme 

a případně zařadíme do plánu dalších let.“ 

  

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. 
Poznámka KMS k 14.9.2022: Vzhledem k částečné opravě vozovky požadujeme nadále opravu 

výtluků v zatáčce u hospody u Karla. 

  

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. 

  

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, 
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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. 
Poznámka KMS k 8. 11. 2022: TSHK přislíbily sadbu stromu na jaře příštího roku. 

  
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: 

 

32/11/2022; 33/11/2022 

 

Příští schůze KMS bude v úterý 13. prosince 2022 od 19:30 mimo klubovnu SDH Svinary. 

 

Své požadavky zašlete buď e-mailem, nebo vhoďte do schránky SDH do 13. 12. 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. V případě požadavku na další nádobu může hlášená osoba 

k pobytu zakoupit nebo pronajmout jednu další nádobu do celkového objemu 240 litrů na jednu nemovitost, 

z kterých je odpad odvážen zdarma. Další nádoby již musí být uhrazené dle platného ceníku poskytovatele 

služby. 

 

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 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

	Zápis č. 11/2022



