Komise

místní

samosprávy

Svinary

Zápis č. 11/2008

ze schůzky KMS Svinary, konané dne 12.11.2008
Přítomni: Ing.A. Hamplová, p. Al-Rashyová, p.Borková, p.Holubová, PhDr.Lišková, p.Menclová,
p.Šťastná, p.Novotný, p.Večerník, strážník MP – p.Krenčík
Omluveni: p.Slezáková, Ing. Hušek,
Host: p. Mahdalíček
Schůzku komise zahájila a všechny přítomné přivítala předsedkyně komise ing. Hamplová. Poté
předala slovo hostu – p. Mahdalíčkovi, který přednesl svoji připomínku k písemnému nesouhlasu ke
změně územního plánu. Rozporoval jednotlivé body nesouhlasného stanoviska, které občané Svinar
podali. Vzhledem k tomu, že nesouhlasné stanovisko nebylo iniciováno KMS, nemohla se k tomu
komise vyjádřit. Dále se projednávalo oplocení písníku a nedostatečná přístupová cesta.

Požadavky na městskou policii – p. Krenčíka:
k 27/2008
k 32/2008
k 35/2008
k 39/2008

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
sledovat nepovolené parkování v ulici Pod Haltýřem - část ve směru ke Stříbrnému
rybníku.
ostře sledovat a postihovat ty majitele psů, kteří porušují vyhlášku o volném pohybu
psů (volný pohyb po hřišti, úklid exkrementů)

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 opětovnou 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 –
akce pokračuje
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: komise napsala dopis na DPmHK ohledně nesouhlasu se změnou
jízdního řádu a dostala odpověď ve smyslu, že na Parlament nebude zajíždět pouze
poslední autobus. Po roce bude tato změna posouzena a znovu vyhodnocena.

k 24/2007

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

Kontakt: předsedkyně ing.Alena Hamplová, mobilní telefon 606 207 261
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Nesouhlas s plánovanou výstavbou sportovního a rekreačního zařízení u písníku
-bude projednáno 25.11. 2008 na zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové
(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 byla
silnice částečně opravena recyklátem. Silnice by měla být zařazena do priorit 2009.

k 30/2008

SÚS přislíbila opravu komunikace v ul. Stříbrná v úseku před hospodou U Pírků
- dle sdělení SUS byl povrch opraven nátěrem. Propad nebyl odstraněn.

k 44/2008

Žádáme TS HK o chemickou údržbu chodníků v Podhůrské ulici a na dětském
hřišti.- bylo provedeno

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 49/2008

Komise projednala problém vlastníků tlakové splaškové kanalizace v Podhůří,
- 27.10.08 byl zaslán dopis Královéhradecké provozní, a.s., kde bylo upozorněno
na stálý zápach z kanalizace. Dále bylo jednáno o termínu záruky na čerpadla
kanalizace.

k 50/2008

Noví občánci Svinar – noví občánci budou přivítáni členkami komise

k 51/2008

Mikulášská besídka–proběhne 29.11.08 v 16 až 18 hod.(VOSA) PŘIJĎTE VČAS!
- přihlášky dětí bude přijímat paní Květa Hamlová, Ke Splavu 200, zápisné je jako
každý rok 50,- Kč (cena balíčku), vstupné na besídku bude 10,- Kč
- nákup dárků zajistí paní Borková
- přihlášky dětí mohou rodiče podávat do 23.11.2008

k 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) – informace byla
předána na investiční odbor

k 53/20008

O zimní údržbu ulic Svinar se opět přihlásila svinarská firma ADOZ s.r.o., ulice, ve
kterých budou zaparkována vozidla bránící průjezdu úklidové techniky, nebudou
udržovány

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

Zápis 11/2008

str.5

Komise

místní

samosprávy

Svinary

Nově projednávané body:
54/2008

KMS byla požádána o vyjádření k plánovanému odprodeji parcely č.192/5 a stavební
parcely č. 199. Komise nemá námitek.

55/2008

KMS konstatuje, že podél silnice K Borku je vysoká tráva a keře, které zasahují do
silnice. Většina pozemků je obecních, žádáme posouzení možnosti údržby zeleně
podél cesty. (vyřezání keřů a vysoké trávy).
Zajistí: Ing.Hamplová

56/2008

Komise navrhuje vymalování volební a schůzovní místnosti a zázemí pro KMS a
hasiče Svinar v návaznosti na předchozí výměnu oken a celkovou rekonstrukci
objektu. Současně bychom měli zájem o zachovalé použité stoly a židle. Kontaktní
osoba pro konzultaci – pan Zbyněk Večerník, tel: 602 112 816.
Pro organ. pracoviště KP: předat požadavek Ing. Bartoňovi, pověřeného vedením odboru služeb.

dopln. 45/08 Upozorňujeme TSHK na propad komunikace na začátku ul.Dubinské (před
hasičskou zbrojnicí vpravo.
Zajistí: ing.Hamplová

Příští schůzka KMS bude výjezdní a uskuteční se
ve středu 10. 12. 2008 od 18,00 hod.
Případné připomínky nám prosím dejte do schránek pod vývěskami

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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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.

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, paní Lacinová

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 !

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.

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