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Zápis č. 8/2008

ze schůzky KMS Svinary, konané dne 13.8.2008
Přítomni: Ing.A. Hamplová, p.Holubová, p.Slezáková, p.Novotný, p.Večerník, p.Menclová, p.
Borková, strážník MP – p.Krenčík
Omluveni: PhDr.Lišková, p. Al-Rashyová, p.Šťastná, Ing. Hušek
Host: starosta Bělče n.O. - p. Veselka
Schůzku komise zahájila a všechny přítomné přivítala předsedkyně komise ing. Hamplová.

Požadavky na městskou policii – p. Krenčíka:

zajistit dokumentaci k poničenému chodníku v ul.Podhůrská včetně žádosti o
nápravu – chodník je opraven betonovou výplní. HOTOVO.
k 27/2008
řešit nepovolené trvalé parkování u hřbitova v ul. K Borku – průběžně sledováno
nový 32/2008 prověřit pohyb „bezdomovce“ u řeky ve Svinarech, u kterého je podezření, že ničí
stromový porost na břehu řeky Orlice
nový 35/2008 sledovat nepovolené parkování v ulici Pod Haltýřem - část ve směru ke Stříbrnému
rybníku.
nový 39/2008 ostře sledovat a postihovat ty majitele psů, kteří porušují vyhlášku o volném pohybu
psů (úklid exkrementů)
nový 40/2008 zajistit odchyt volně pobíhajících psů po Svinarech (v poslední době se v části
ulice Ostrovní vyskytuje volně pobíhající „Yorkshirský teriér“)
Pan Krenčík nás informoval o své činnosti v okrsku Svinary, nejvíce se zde řeší nedovolené
parkování a úpravu zeleně.

k 26/2008

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.
- Stav prověří p.Holubová
k 25/2006

Protipovodňové hráze : byla vybrána varianta, která zajistí zaplnění proluky hráze,
kde se při povodních dávají protipovodňové pytle.
- 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
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k 22/2007

K jízdnímu řádu: změny jsou realizovány. Na začátku schůze nás seznámil starosta
obce Běleč n.O. se záměrem prodloužení večerních linek autobusu č.17 v 19,21 a
ve 22,30 hod. z terminálu HK do Bělče n. O. a požádal o podporu tohoto záměru
KMS Svinary. Komise diskutovala o problematice a vzhledem k vybraným časům,
které jsou mimo dopravní a cestovní špičku, komise souhlasí s navrhovanou změnou
a podporuje tento záměr hlasy všech přítomných členů. Komise podá písemné
vyjádření.(Pozn.: vyjádření předáno dne 18.8.08)

k 1/2008

Žádost o statické posouzení technického stavu mostu v Podhůří – řeší SÚS, stále
bez odpovědi. Paní Holubová zaslala urgenci žádosti. Zatím bez odpovědi.
-

k 6/2008

Nesouhlas s plánovanou výstavbou sportovního a rekreačního zařízení u písníka –
Rada města HK schválila I.etapu - záměr výstavby areálu.
Návrh na změnu je vyvěšen na úřední desce MMHK a do 27.8.2008 je možné
uplatnit připomínky k tomuto návrhu.
-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 (východní část) – stále probíhá
reklamační řízení, reklamace byla upřesněna a probíhá.

k 23/2008

Komise obdržela stížnost občanů části Podhůrské ulice na poškozování chodníku
přerůstajícím plevelem z pozemků pana R.Č. Komise vyzvala vlastníka k nápravě.
- řeší se majetkové poměry

k 24/2008

Odemčená branka u hřiště, prosíme uživatele hřiště, aby po ukončení činnosti na
hřišti po sobě branku řádně zamykali!!!! Pan Večerník zajistil nový klíč - hotovo

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. Jedná se o nedostatečnou kapacitu školky a
následně i tříd základní školy. Hledá se řešení k navýšení kapacity.

k 29/2008

Neznámý vandal rozebral chodník na most ze strany od Svinar. KMS prosí TS HK
o zajištění opravy – HOTOVO

k 30/2008

SÚS přislíbila opravu komunikace v ul. Stříbrná v úseku před hospodou U Pírků
- propad v komunikaci nebyl opraven

k 31/2008

Zadní rybníček má stav vody neustále 15 cm pod obvyklou hladinou, což má za
následek prorůstání cca 1/3 plochy rybníčku trávou. Tráva byla ošetřena chemicky a
zahrazení rybníčku bylo navýšeno. Hladina mírně stoupla. Dále bude komisí
sledováno.

Kontakt: předsedkyně ing.Alena Hamplová, mobilní telefon 606 207 261
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Nově projednávané body:
33/2008

Komise žádá spoluobčany - majitele psů - aby nezapomínali uklízet po svýc
psech.

34/2008

Komise podporuje žádost pana Horáčka o opravu povrchu cesty Pod Haltýřem
v západní polovině ulice.

36/2008

Žádáme pracovníky Hradeckých služeb a.s. aby vraceli popelnice, a především
kontejnery, po vyvezení zpět na původní stanoviště a nenechávali je v komunikaci,
neboť se tím stávají „překážkou silničního provozu“ a možné následky by nesla
společnost Hradecké služby a.s.

37/2008

Komise byla požádána o zajištění zpevnění ulice Borová proti stanovišti kontejnerů,
případně o finanční příspěvek na toto zpevnění. Komise tento příspěvek
neodsouhlasila.

38/2008

Komise byla požádána o přemístění odpadkových košů na koruně hráze na břehu
řeky Orlice z důvodu zápachu. Koše budou, po dohodě s Technickými službami
Hradec Králové p.o., přemístěny v nejbližším možném termínu.

Komise obdržela anonymní dopis od rekreantů blíže neurčené chatové osady se žádostí o
řešení sousedských vztahů. Komise upozorňuje, že není její náplní práce řešit sousedské
vztahy. Pro tyto účely slouží správní odbor magistrátu města.

Příští schůzka KMS se uskuteční
ve středu dne 10.9.2008 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 !

samosprávy

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 taková 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 !!!!!! K tomuto účelu neslouží kontejnery pro chataře či na separovaný
odpad !
Žádáme spoluobčany - vlastníky nemovitostí a pozemků, aby zajistili pravidelné

sekání

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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Udržujte pořádek kolem kontejnerů na komunální (u chatových osad) a na
separovaný odpad! V případě přeplněnosti kontejnerů odkládejte odpad až v den odvozu těchto
kontejnerů – ne dříve.

Žádáme majitele psů, aby po svých „čtyřnozích miláčcích“ uklízeli exkrementy –
zvlášť na veřejném prostranství - „pláži“ na břehu řeky Orlice! Městská policie byla požádána o
zvýšený dohled a penalizaci těch, co příslušnou vyhlášku města nedodržují !!!!!
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