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Zápis č. 9/2011

ze schůzky KMS Svinary, konané dne 14.9. 2011
Přítomni:

ing. Hamplová, J. Borková, p. Večerník, p. Šťastná, p. Rind, p. Menclová, Mgr.
Košek, p. Balcárek, p. Al-Rashyová, Mgr. Springer, p. Černík,
Omluveni:
p. Žilková,
Hosté:
Josef Boukal
Schůzku komise zahájila a všechny přítomné přivítala paní Hamplová, která vedla dnešní schůzi.
Jako host přišel na schůzi pan Boukal z ulice Citrusová. Pan Boukal přišel upozornit na již
dlouhodobě neřešenou situaci s vodou v ulici Citrusová, kde z celé ulice, která nemá kam odtékat a
všechna teče spolu se solí do zahrady pana Boukala, kde ničí vyšlechtěné jabloně. Pan Boukal žádá
o řešení odvodu vody z ulice jinam než do jeho zahrady. KMS podporuje odvedení vody do
kanalizace a žádáme o rychlé řešení ještě před zimní sezónou. Viz bod 56/2010
- dopis pro MmHK- odbor ŽP?

Požadavky na městskou policii – p. Balcárka:
29/2010

KMS upozorňuje občany, že parkováním na komunikacích o nedostatečné šíři
(je v celých Svinarech) a na zatravněných městských pozemcích a na chodnících
podél komunikací a v točně v ulici K Lesu, porušují zákon.
Parkovací plochy u hřbitovů jsou pro návštěvníky hřbitova !!

12/2011

KMS žádá o měření rychlosti v úseku most - kruhový objezd Blešno, ulice Stříbrná
a K Lesu. Žádáme městskou policii o častější měření rychlosti. nejlépe mezi 8 a 9
hodinou ranní.
- proběhlo měření v ulici K Lesu a Podhůrská.

26/2009

Kontrolovat prostory dětského hřiště – prostor hřiště je nyní pravidelně
kontrolován.

39/2008

Ostře sledovat a postihovat ty majitele psů, kteří porušují vyhlášku o volném pohybu
psů
KMS byla občany upozorněna na dopravní situaci v křižovatce – zatáčce ulic
Pod Haltýřem a K Lesu – MP HK navrhla úpravu značení na jednosměrné
objíždění ostrůvku
– odbor dopravy rozhodl o zachování současné úpravy

k 18/2011

k25/2011

KMS žádá strážníka MP o prověření možnosti vytvoření zóny snížené rychlosti
v oblasti ulice Dubinská. –MP HK navrhla řešení dopravní situace v této zóně
úpravou dopravního značené – zóna 30 km. - realizace navržené úpravy se chystá

41/2011

Na ochranu zeleně u mostu plukovníka Šrámka bude umístěna dopravní značka
zákaz vjezdu s dodatkem mimo dopravní obsluhu.

Nově projednávané body:
44/2011

KMS odsouhlasila Jednací řád komise místní samosprávy Svinary s platností od
14.9.2011. Tento nahrazuje jednací řád z roku 2002.
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43/2011

KMS byla upozorněna na špatný technický stav zpětné klapky na vodoteči od
obce do Orlice přes osadu Dubina. Voda podtéká pod klapkou. Žádáme revizi
zařízení. Druhá zpětná klapka zcela chybí.
– odbor životního prostředí

42/2011

KMS odsouhlasila termín Mikulášské besídky pro děti 27.11.2011 od 15.30 do
17.30 hodin ve škole v Malšově Lhotě. Program bude zajišťovat Agentura
VOSA Trutnov. KMS všemi přítomnými hlasy souhlasí s navrženou nabídkou.

40/2011

KMS projednala stížnost pana Vlasáka na škody na plotě způsobené hrou kopané na
hřišti. Stížnost byla postoupena MMHK, Technickým službám HK a PČR. Čekáme
na odpověď

K bodům projednávaným na minulých schůzkách:

k36/2011

KMS podporuje umístění dvou retardérů v ulici Dubinská, vyřizuje paní Žilková
– v jednání
Schůzka vlastníků pozemků (na kterých je plánována cyklostezka Stříbrný
rybník – Svinary), zástupců magistrátu města a zástupců KMS Svinary
proběhla 7. 9. 2011 na MMHK. Dalších jednání se připravuje, budeme
informovat.

k35/2011

KMS předala požadavek občanů ulice K lesu na umožnění vybudování parkovacích
míst před jejich domy.
- Řeší odbor majetkoprávní

k 32/2011

Projektová dokumentace na prioritu KMS Svinary oprava ulic Pod Haltýřem –
Citrusová – Malinová.je v plánu na rok 2012, realizace asi 2014

k 31/2011

KMS obdržela stížnost občanů, kteří bydlí v blízkosti rybníčka, na zápach vody.
Rybáři nasadili do rybníčky velké ryby, které přikrmují.Podle informace rybářů bude
na podzim výlov a nasadí se drobná ryba - odbor životního prostředí potvrdil
informace rybářů, tedy plánovaný výlov a nasazení drobné ryby

k28/2011

Přetěžování mostu ve Svinarech kamiony a nákladními vozy
– nenalezli jsme odbor, který by byl ochoten se tímto problémem zabývat

k22/2011

Městská policie a KMS pořádali přednášku pro seniory na téma BEZPEČNÉ
CHOVÁNÍ A PŘEDCHÁZENÍ RIZIK . Zúčastnilo se 20 občanů, kteří vyjádřili
spokojenost s vybraným tématem a uvítali nabídku na možnost pořádání dalších
přednášek policie ve formě akademie pro seniory přímo ve Svinarech. Nabídka byla
na dalších 6 přednášek.

k37/2011

k21/2011 KMS pořádá setkání občanů Svinar s primátorem města
HK – 21. září 2011 v 18 hodin v hospodě U Karla.
k7/2011

Komise podala návrh MmHK na veřejnou sbírku určenou k rekonstrukci
zvoničky (KMS zastupuje Mgr. Springer, ing. Hamplová). Předpokládaný termín
sbírky – září, říjen - sbírka byla povolena. Proběhne pověření členů KMS, kteří
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budou vybírat příspěvky na zvoničku. Byl zřízen účet na uložení vybraných peněz.
KMS žádá o vyhotovení smlouvy pro sponzorské dary.
k59/2010

Upozorňujeme na špatný technický stav sochy Pomníku padlých (sochař Škoda)
v křižovatce ulic K Lesu-K Borku –dopis na odp.odboru památkové péče+foto správce majetku má požádat o dotaci Ministerstvo obrany.
- bude se řešit po zhotovení pasportu památek a vyjasnění majetkoprávních
vztahů. KMS žádá o upřesnění termínu plánovaného ukončení pasportu
památek.
– odbor správy majetku

k56/2010

Občané ulice Citrusová (u ulice K Borku) žádají provedení odvodnění
komunikace.
TS HK konzultovaly s KHP napojení odtoku do kanalizace,
KHP nesouhlasí s tímto řešením. Hledá se jiná varianta, čekáme na předběžné
vyčíslení ceny.
- TS HK navrhuji menší navýšení komunikace recyklátem,
občané chtějí odvodnění.

k51/2010

Paní Lhotáková upozorňuje na odkrytou kanalizaci na jímání dešťové vody v ulici
Podhůrská (naproti hospody U Karla). Jedná se úpravu pozemku patřícího k domu
čp.77
– TS HK

k 30/2009

Přístřešek MHD na zastávce U Čechů. Stále v jednání s HZS.

k 5/2009

Revitalizace dětského a sportovního hřiště je prioritní požadavek na volební období
2006 – 2010 (schváleno usnesením RM/2009/1201). Požadavek KMS trvá.
Žádáme alespoň o vypracování projektové dokumentace revitalizace-úpravu
stávajícího hřiště v rozsahu hřiště s umělým povrchem na florbal, volejbal.
- předat na příslušný odbor (ne odbor školství)

k 24/2007

Výměna přístřešku a vybudování zálivu MHD v křižovatce „Běleč“ směr
Podhůří . Akce je připravena. Realizace 9-12 2011

k 25/2006

Protipovodňová opatření – proběhlo zaměření, zjištění dotčených vlastníků,
akce pokračuje. Doporučené prozatímní řešení je udržet alespoň původní stav
hráze.
Obdrželi jsme vyjádření ŽP z 25.1.2011
Dojde k jednání MMHK, KMS a vlastníků pozmků 51/6 a 50/1 dne 19.9.2011

Priorita 1999 - Veřejné osvětlení a cyklostezka Stříbrný rybník – Svinary,
Komise žádá spoluobčany - majitelé dotčených pozemků o součinnost s MmHK.

Příští schůze KMS se uskuteční ve středu 12.10. 2011 od 19.30 hod.

Své požadavky zašlete e-mailem (ahamplova@centrum.cz) nebo vhoďte do schránky pod
vývěsku v Podhůří nejpozději do 11.10.
za Komisi místní samosprávy Svinary Ing. A. Hamplová, předsedkyně v.r.
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Buďme k sobě ohleduplní !
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!!!
Navštivte webové stránky KMS Svinary: Na webových stránkách
magistrátu města byly znovu zprovozněny stránky naší KMS.
Naleznete na nich např. zápisy komise od roku 2006, diskusní fórum a
původní Pamětní knihu Svinar z roku 1923!
Odkaz: www.hradeckralove.org/cz/Magistrat/mistni_samosprava

Nové webové stránky můžete najít na adrese:
WWW.SVINARY.ORG

Upozornění na nesvítící nebo blikající lampy ve vašem okolí
V rámci rychlého odstranění závady poznamenejte si číselné označení
sloupu a volejte přímo na Technické služby, tel: 495 402 642
Sběrný dvůr otevřen !
Připomínáme, že je nám všem k dispozici 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 velkoobjemový odpad patří do sběrného dvora
Žluté igelitové pytle na tříděný odpad si vyzvedněte v Hradeckých službách denně
od 8.00 do 17.00 hodin

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.
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Žádáme majitele psů, aby po svých „čtyřnohých 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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