Komise

místní

samosprávy

Svinary

Zápis č. 9/2012
ze schůzky KMS Svinary, konané dne 12.9. 2012
Přítomni:

ing. Hamplová, p. Rind, p. Večerník, p. Borková, p. Menclová, p. Žilková,
p. Šťastná, p. Černík, p. Balcárek

Omluveni: Mgr. Košek, Mgr. Springer, p. Al-Rashyová
Schůzku komise zahájila a všechny přítomné přivítala Alena Haplová, která vedla dnešní schůzi

Nové informace k bodům veřejné schůze občanů Svinar a zástupců
MmHK na stánkách komise.
Požadavky na městskou policii – p. Balcárka:
25/2012

Žádáme o zvýšené měření rychlosti v ulici Stříbrná, zejména mezi 7 a 8 hodinou
ráno.
Důrazně žádáme o měření rychlosti na průjezdech Svinary a ve směru na Bělěč
v době opravy silnice u Nepasic. Řidiči si přes Svinary doslova urychlují cestu.

12/2012

Na základě stížností občanů komise upozorňuje na zvýšený hluk a narušování
veřejného pořádku v ulici Ostrovní od osob bydlících v domech paní Vítové.
Žádáme o častější kontroly tohoto prostoru. – KMS obdržela další stížnost na
zápach v okolí pronajímaných domů, stížnost se týká i nedodržování
hygienických zásad. Prosíme MmHK o řešení situace – dopis přeposíláme.

26/2009

Pravidelné kontroly dětského hřiště.

39/2008

Sledovat a postihovat ty majitele psů, kteří porušují vyhlášku o volném pohybu
psů a úklidu po svých svěřencích, nyní především na splavu

Nově projednané body:
26/2012

Komise projednala Mikulášskou besídku. Oslovení firma VOSA, KMS
odsouhlasila navrženou cenu 8 000,- Kč. (objednávka MMHK)

K bodům projednávaným na minulých schůzkách:
K 21/2012

SÚS prováděla na mostě odborná měření k posouzení jeho technického stavu.

k18/2012

Dle zjištění spoluobčanů se začali objevovat potkani v kanalizaci naproti hasičské
zbrojnice. Čekáme na sdělení, co bylo v této záležitosti učiněno - projednáno s TS
HK.

Kontakt: předsedkyně ing.Alena Hamplová, mobilní telefon 731131228
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k15/2012

Občané z ulice Větrná požadují umístění značky zákaz vjezdu s dodatkovou
tabulkou dopravní obsluze vjezd povolen. – Žádost zamítnuta MmHK, neboť
z hlediska bezpečnosti provozu není nezbytně nutné.

k11/2012

Žádost o úpravu zatáčky Pod Haltýřem, K Lesu do ostřejšího úhlu byla
zaevidována k přípravě projektu na novou cestu.

k8/2012

Oprava spár v silnici bude provedena Technickými službami dle jejich
harmonogramu. – oprava bude provedena v roce 2013 odbornou firmou.

k5/2012

Věnujte zvýšenou pozornost pohybu cizích lidí po obci. Pokud zaznamenáte
podezřelý pohyb neznámých osob, volejte městskou nebo státní policii.
Zamykejte si branky a kůlny, máme informace o krádežích a vandalismu.

k49/2011
(k35/2011)
.
k47/2011

Magistrát města pověřil Technické služby k realizaci parkovacích míst poté, co
bude zpracována projektová dokumentace. Chybí finanční krytí.

k45/2011

Zápach v Podhůří. Volejte na číslo 721 357 086. Prosíme, volejte vždy, když zápach
ucítíte!!

k43/2011

Havarijní technický stav zpětné klapky na vodoteči od obce do Orlice přes
osadu Dubina. Voda podtéká pod klapkou. Druhá zpětná klapka zcela chybí.
Žádáme MmHK o sdělení, co podniká v této věci Pozemkový fond ČR a v jaké
fázi je nyní náprava!!!

K36/2011

Vlastníci pozemků mezi Svinary a Stříbrným rybníkem nedali souhlas, aby mohlo
dojít k územnímu rozhodnutí (o umístění stavby). Jednání o cyklostezce jsou tímto
pozastavena.

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 25/2011

Zóna 30 km/h v oblasti ulic Dubinská, Ostrovní, Ke Splavu, Borová, Květná.
Byli bychom rádi, kdyby se sliby z OHA MmHK realizovaly.

k7/2011

Komise pořádá ve spolupráci s MmHK veřejnou sbírku určenou k rekonstrukci
zvoničky. Sbírka probíhá prostřednictvím pověřených členů KMS, kteří osobně
navštíví spoluobčany. Byl zřízen účet na uložení vybraných peněz a jsou k dispozici
smlouvy pro sponzorské dary. Sbírka pokračuje.

k59/2010

Špatný technický stav sochy Pomníku padlých (sochař Škoda).
Opravu provede MgA. Josef Faltus, bude opraveno i oplocení, bude po nějaký
čas demontováno.

Podnět z veřejné schůze - občané si stěžují na časté výpadky elektrického
proudu, především jedné fáze. Stále dochází k poškozování spotřebičů při
bouřkách, kdy vypadávají fáze. Žádáme magistrát, aby v rámci svých
kompetencí učinil kroky k odstranění těchto nedostatků.

Kontakt: předsedkyně ing.Alena Hamplová, mobilní telefon 731131228
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k29/2010

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

k 30/2009

Přístřešek MHD na zastávce U Čechů. – bude řešeno v rámci rekonstrukce
zastávek MHD v roce 2013. Akce Královéhradeckého kraje (zhotovení v akci
„ Rekonstrukce ul. Úprkova“).

Priorita 1999 Veřejné osvětlení a cyklostezka Stříbrný rybník – Svinary.
Priority 2006-2010 - Rekonstrukce ulic Pod Haltýřem, Citrusová, Malinová.
Rekonstrukce ulice Podhůrská, Revitalizace dětského hřiště.
Příští schůze KMS se uskuteční ve středu 10. 10. 2012 od 19.30 hod. v klubovně hasičů.
Své požadavky zašlete e-mailem (ahamplova@centrum.cz) nebo vhoďte do schránky pod
vývěsku v Podhůří nebo i do schránek členů komise nejpozději do 9. 10. 2012
za Komisi místní samosprávy Svinary Ing. A. Hamplová, předsedkyně v. r.

INFORMACE A UPOZORŇENÍ

Navštivte webové stránky KMS Svinary: http://SVINARY.ORG
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: http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/svinary

Upozornění na nesvítící nebo blikající lampy ve vašem okolí
V rámci rychlého odstranění závady si poznamenejte 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.
Kontakt: předsedkyně ing.Alena Hamplová, mobilní telefon 731131228
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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.
Udržujte pořádek kolem kontejnerů na komunální a na separovaný odpad! V
případě přeplněnosti kontejnerů odkládejte odpad až v den odvozu těchto kontejnerů
– ne dříve.
Žádáme majitele psů, aby po svých „čtyřnohých miláčcích“ uklízeli exkrementy –
zvlášť na veřejném prostranství – hrázi a „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!!
Vážení spoluobčané,
obracíme se na Vás s naléhavou prosbou:
Nechme naše motorové pomocníky odpočívat alespoň v NEDĚLI a o
SVÁTCÍCH! (týká se to zejména sekaček na trávu a motorových pil).
Vždyť máme všichni právo na klid a odpočinek!
Buďme k sobě ohleduplní!
Děkujeme jménem všech – Vaše KMS

Kontakt: předsedkyně ing.Alena Hamplová, mobilní telefon 731131228
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