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Svinary

Zápis č. 7/2008

ze schůzky KMS Svinary, konané dne 9.7.2008
Přítomni: Ing.A. Hamplová, p.Holubová, PhDr.Lišková, p.Slezáková, p.Šťastná, p.Novotný,
p.Večerník, strážník MP – p.Krenčík
Omluveny: p. Al-Rashyová, p. Borková, p.Menclová
Schůzku komise zahájila a všechny přítomné přivítala předsedkyně komise ing. Hamplová.

Požadavky na městskou policii – p. Krenčíka:

řešit stání v křižovatce Ostrovní X Ke Splavu. Dopravní značení umístěno.
HOTOVO.
nový 26/2008 zajistit dokumentaci k poničenému chodníku v ul.Podhůrská včetně žádosti o
nápravu
nový 27/2008 žádáme o řešení nepovoleného trvalého parkování u hřbitova v ul. K Borku
nový 28/2008 zajistit zvýšený dohled v době pořádání tradičních „táboráků“ jednotlivých
chatových osad
- termíny táboráků sdělí p.Krenčíkovi p.Borková
k 50/2007

Dále žádáme městského strážníka, aby v průběhu letního období více kontroloval prostor v okolí
splavu a také dohlédl na správnost parkování v ulici K Borku a Podhůrská.
I Vy se můžete se svými problémy obracet na strážníka městské policie, pana Petra Krenčíka
na adrese petr.krencik@mmhk.cz .

K bodům projednávaným na minulých schůzkách:

Priorita 1999 Postup prací na zamýšlené cyklostezce a chodníku na trase Stříbrný rybník –
– stále v řešení.
- Stav prověří p.Holubová
k 3/2005
Realizace chodníku v ul.Stříbrná : akce trvá, přípravy probíhají. Podána žádost o
stavební povolení.
k 25/2006

Protipovodňové hráze : byla vybrána varianta, která zajistí zaplnění proluky hráze,
kde se při povodních dávají protipovodňové pytle. Současně byli požádáni majitelé
chat v osadě Dubina, kteří terénní úpravou v okolí chat snížili hrázku, aby ji uvedli
do původního stavu - tedy aby ji zvýšili.
- informaci majitelům chat předal Mgr.Springer

k 20/2007

Plánovaná výstavba chodníku a cyklostezky v ulici K Lesu: akce probíhá
- Stav prověří p.Holubová

k 24/2007

Projednání pozemkových vztahů pod zastávkou a zálivem MHD: akce probíhá

k 22/2007

K jízdnímu řádu: změny jsou realizovány. Příští jednání komise navštíví starosta
obce Běleč s žádostí o prodloužení některé linky do Bělče.

k 47/2007

Propadlá žulová dlažba v zálivu autobusové zastávky na straně u Bartošů – závada
odstraněna. HOTOVO.

Kontakt: předsedkyně ing.Alena Hamplová, mobilní telefon 606 207 261
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k 1/2008

Žádost o statické posouzení technického stavu mostu v Podhůří – řeší SÚS, stále
bez odpovědi.
- písemnou urgenci zajistí p.Holubová

k 5/2008

Poškozená tabule „Přírodní park Orlice“, která se nachází u rybníčka.
Dle sdělení Úřadu Královéhradeckého kraje je zadána revize značení. Značení bude
nově instalováno.

k 6/2008

Nesouhlas s plánovanou výstavbou sportovního a rekreačního zařízení u písníka –
Rada města HK schválila I.etapu - záměr výstavby areálu.
-komise byla informována o přípravě dalšího písemného protestu občanů Svinar.
(bližší informace u p. Menclové, tel: 603 933 013)

VS 10/2005

Technický stav silnice v ulice Pod Haltýřem – probíhá reklamační řízení.

k15/2008

Úpravy terénu popř. umístění zábran proti ničení zeleně na travnaté ploše u mostu
(s možností krátkodobého parkování za účelem naložení a vyložení lodí)- zatím
bude prostoru i nadále věnován zvýšený (každodenní) dohled městské policie.

k 23/2008

Komise obdržela stížnost občanů části Podhůrské ulice na poškozování chodníku
přerůstajícím plevelem z pozemků p. R.Černíka. Komise vyzve vlastníka tohoto
pozemku k nápravě.

k 24/2008

Odemčená branka u hřiště, prosíme uživatele hřiště, aby po ukončení činnosti na
hřišti po sobě branku řádně zamykali!!!!
- nový zámek zajistí p.Večerník
Dále žádáme spoluobčany, aby na dětské hřiště nepouštěli své psy!

k 25/2008

KMS Svinary dostala pozvání na účast jednání KMS Malšova Lhota k projednání
možnosti a potřeby rozšíření školky , které proběhlo 16.6.08 v 15 hod. v budově
Základní školy. Za naši KMS se zúčastnila p. Borková.

Nově projednávané body:
26 + 28/08
29/2008

Viz část „Požadavky na městskou policii“
Neznámý vandal rozebral chodník na most ze strany od Svinar. KMS prosí TS HK
o zajištění opravy.
- zajistí Ing.Hamplová

30/2008
31/2008

SÚS přislíbila opravu komunikace v ul. Stříbrná v úseku před hospodou U Pírků
Zadní rybníček má podstav vody neustále 15 cm pod obvyklou hladinou.
Informaci k problematice podá na příští schůzce Ing.Hamplová.

32/2008

Odstranění, případně oprava, poškozeného sloupu veřejného osvětlení u
zastávky „Odbočka Běleč“ (havárie osobního automobilu)
- zajistí Ing.Hamplová

Příští schůzka KMS se uskuteční
ve středu dne 13.8.2008 od 19,30 hod.
za Komisi místní samosprávy Svinary
Ing.A.Hamplová, předsedkyně

Kontakt: předsedkyně ing.Alena Hamplová, mobilní telefon 606 207 261
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Buďme k sobě ohleduplní !
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PRO

Svinary

SPOLUOBČANY:

Prosíme všechny spoluobčany, aby v neděli nechali odpočívat sekačky na trávu a
motorové pily, vždyť máme všichni právo na klid a odpočinek.
Děkujeme všem, kteří tuto výzvu respektují!!!

Zahradní odpad

Patří do biokompostaineru nebo na kompost a plasty do nádob na separovaný sběr nikoliv do kamen či na otevřený oheň.

Svoz biokomposteinerů -každou sudou středu
Upozornění na nesvítící nebo blikající lampy ve vašem okolí.

Pokud se nachází ve vašem okolí takováto lampa, napište nám číselné označení
sloupu lampy a vhoďte do schránky KMS nebo volejte na Technické služby,
tel: 495 402 652

Sháníte pejska?

Navštivte nový psí útulek u lesního hřbitova. Pokud má někdo zájem o psa, jsou
zde k dispozici psi čistokrevní i kříženci, v těchto měsících je i možnost odběru
štěňat (předpokládaného menšího vzrůstu).
Informace na tel: 731 131 227, pan Horáček

Nový sběrný dvůr otevřen !

Připomínáme, že je nám všem k dispozici nový sběrný dvůr na Slezském Předměstí
(vjezd u firmy Vitamín), otevírací doba:
středa 13,00 – 18,00 hod.
pátek
13,00 – 18,00 hod.
sobota 8,00 – 16,00 hod.

Stavební suť či velkobjemový odpad patří do sběrného dvora (viz info
výše)

Kontejnery na tříděný a komunální odpad u osad Dubina, Ostrov a

OVS patří pro chataře těchto osad, nikoliv pro bydlící občany ve
Svinarech !!!

Občanům bydlícím zde přechodně v nájmu musí umožnit odkládání
komunálního odpadu vlastník domu !!!!!!
Žádáme spoluobčany - vlastníky nemovitostí a pozemků, aby zajistili pravidelné

posekání

porostu a travin na svých byť i nevyužívaných pozemcích, protože tyto

negativně působí na
vzhled obce a zejména omezují ostatní spoluobčany svými produkty pylu a prachu.

Kontakt: předsedkyně ing.Alena Hamplová, mobilní telefon 606 207 261
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