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Svinary

Zápis č. 10/2008

ze schůzky KMS Svinary, konané dne 8.10.2008
Přítomni: Ing.A. Hamplová, p. Al-Rashyová,p.Borková, p.Holubová, PhDr.Lišková, p.Menclová,
p.Slezáková, p.Šťastná, Ing. Hušek, p.Novotný, p.Večerník, strážník MP – p.Krenčík
Host: p. Vondruška z Podhůří
Schůzku komise zahájila a všechny přítomné přivítala předsedkyně komise ing. Hamplová. Poté
předala slovo hostu – p. Vondruškovi, který přednesl svoji žádost (viz bod č. 52)

Požadavky na městskou policii – p. Krenčíka:

řešit nepovolené trvalé parkování u hřbitova v ul. K Borku – průběžně sledováno
prověřit pohyb „bezdomovce“ u řeky ve Svinarech, u kterého je podezření, že ničí
stromový porost na břehu řeky Orlice
k 35/2008
sledovat nepovolené parkování v ulici Pod Haltýřem - část ve směru ke Stříbrnému
rybníku.
k 39/2008
ostře sledovat a postihovat ty majitele psů, kteří porušují vyhlášku o volném pohybu
psů (volný pohyb po hřišti, úklid exkrementů)
k 40/2008
zajistit odchyt volně pobíhajících psů po Svinarech (v poslední době se v části
ulice Ostrovní vyskytuje volně pobíhající „Yorkshirský teriér“)
nové 41/2008 komise byla upozorněna na případ jízdy dětí na malých motocyklech - babetách
k 27/2008
k 32/2008

I Vy se můžete se svými problémy obracet na strážníka městské policie, pana Petra Krenčíka
na adrese petr.krencik@mmhk.cz .
Komise vyjádřila poděkování městské policii za kontrolu dodržování rychlosti jízdy
automobilů projíždějících naší obcí.

K bodům projednávaným na minulých schůzkách:
Priorita 1999 Postup prací na zamýšlené cyklostezce a chodníku na trase Stříbrný rybník –
Členové komise byli seznámeni s vyjádřením vlastníků pozemků pro případný prodej
pozemků pro potřeby výstavby cyklostezky a chodníku v uvedeném úseku. Někteří
majitelé dotčených pozemků stále nesouhlasí s odkupem pozemků.
k 3/2005

Realizace chodníku v ul.Stříbrná : akce trvá, přípravy probíhají. Podána žádost o
stavební povolení. Plánovaný začátek stavby je ještě v letošním roce.

k 20/2007

Plánovaná výstavba chodníku a cyklostezky v ulici K Lesu: akce probíhá

k 22/2007

K jízdnímu řádu: MHD Hradec Králové oznámilo změnu trasy večerních spojů
zajíždějících do Bělče n. O. Autobus cca 22,45 hod. se bude na trase zpět vracet přes
Malšovu Lhotu. Komise je nespokojena s tímto řešením, a to vzhledem k tomu, že
občané Podhůří jsou touto změnou kráceni o 1 noční spoj. Podmínkou souhlasu

Kontakt: předsedkyně ing.Alena Hamplová, mobilní telefon 606 207 261
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s prodloužením trasy bylo nezhoršení dopravní obslužnosti Svinar. KMS napíše
dopis DPmHK.
k 24/2007

Projednání pozemkových vztahů pod zastávkou a zálivem MHD: bylo vypsáno
výběrové řízení na projekt, poté proběhne výkup pozemků. Akce probíhá.

k 6/2008

Nesouhlas s plánovanou výstavbou sportovního a rekreačního zařízení u písníka
-komise byla informována o 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 – dle sdělení TS HK by
výtluky měly být odstraněny.

k 30/2008

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

k 44/2008

Žádáme TS HK o chemickou údržbu chodníků v Podhůrské ulici a na dětském
hřišti.
- bude provedeno nejpozději do konce října 2008

k 45/2008

Vyjádření TS HK k posouzení technického stavu místních vozovek:
- v ul. Ke Splavu X Ostrovní (propad) – předáno správci zařízení Královéhradecká
provozní a.s. a oprava bude provedena ve spolupráci s TS HK
- cca 10 m před ústím do ulice Stříbrné – nerovnost bude opravena do konce října
2008,
− v ul. K Borku u kanalizačního poklopu –závada bude předána správci zařízení –
Královéhradecká provozní a.s.

k 47/2008

Komise podporuje odprodej pozemků v ul. K Borku. Rada města schválila
usnesení č. RM/2008/1168.

k 49/2008

Komise projednala problém vlastníků tlakové splaškové kanalizace v Podhůří,
kdy brzy končí záruka na čerpadla, která jsou údajně nekvalitní a končí jim
životnost - čerpadla by měla přejít do vlastnictví soukromých osob, jsou však
zaznamenány mnohé stížnosti: opravy nejsou prováděny kvalitně a kvalitními
komponenty. Komise jménem občanů žádá o statistiku prováděných oprav na tomto
zařízení a vyčíslení provedené záruční opravy a výměny náhradních dílů od doby
realizace, tj. roku 2001. Upozorňuje na neustálé připomínky k zápachu šířícímu se
v určitém období obcí a který má přímou souvislost se způsobem provedení a
provozem tlakové splaškové kanalizace – žádáme o statistiku poruchovosti (VAK)

k 50/2008

Noví občánci Svinar – v 3Q se nenarodilo žádné nové miminko

k 51/2008

Mikulášská besídka – VOSA
- přihlášky dětí bude přijímat paní Květa Hamlová, Ke Splavu 200,
- nákup dárků zajistí paní Borková
- přihlášky dětí mohou rodiče podávat do 23.11.2008 /včas budete vyzváni/

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

Zajistí: PhDr.Lišková
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občerstvení zajišťuje paní Hamplová

Nově projednávané body:
52/2008

pan Vondruška seznámil komisi se záměrem obce Blešno s výstavbou chodníku
z Blešna ke Svinarům. Chodník bude končit na hranici k.ú. Blešno a k napojení na
stávající Svinarský chodník chybí 4 metry chodníku v k.ú. Svinary. Situaci by
vyřešila výstavba části chodníku, kterou KMS Svinary podporuje a žádá tímto odbor
investiční o zvážení možnosti dostavění (přílohou situační mapka)

53/20008

O zimní údržbu ulic Svinar se opět přihlásila svinarská firma ADOZ s.r.o., o
konečném rozhodnutí budete informováni.

Svoz železného šrotu bude probíhat v sobotu 25.10.2008.
Mobilní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne 26.10.2008.
-

9.25 – 9.45: Svinary hospoda U Karla
9.50 -10.10: Svinary prodejna
10.15 – 10.35: K Lesu x K Borku

Příští schůzka KMS se uskuteční
ve středu dne 12. 11. 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 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 !
Kontakt: předsedkyně ing.Alena Hamplová, mobilní telefon 606 207 261
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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.

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 !!!!!

ZÁKAZ VODĚNÍ PSŮ NA DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

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