Komise místní samosprávy Svinary

Zápis č. 8/2017
ze schůze KMS Svinary, konané dne 9. 8. 2017 v klubovně SDH Svinary
Přítomni:

p. Al-Rashyová, B. Menclová, J. Šťastná, J. Košek, p. Holubová, p. Borková, p. Večerník,
p. Springer, p. Černík.
Omluveni: p. Hamplová, p. Rind, p. Balcárek
Host:
Ing. Šimák
________________________________________________________________________________

Věnujte zvýšenou pozornost pohybu cizích lidí po obci.
Zamykejte si branky, dveře a kůlny. Pokud zaznamenáte
podezřelý pohyb neznámých osob nebo vozidel nebo projevy
vandalismu, volejte městskou (156) nebo státní policii (158).
Na začátku schůze přišel Ing. Šimák, který upozornil komisi na hrozbu nepřiměřené zástavby
zmíněného území (Z41.17). Přinesl s sebou návrh petice na podporu námitky podané Ing. P. Škvrnou.
Členové komise seznámili Ing. Šimáka s kroky, které komise podnikala v letech 2015 – 2016 (viz
zápisy 4.+10./2015, a 1.+2.+4.+5.+6a+7./2016). Na základě dnešní diskuse s Ing. Šimákem komise
požádá o odpověď na stanovisko, které bylo po KMS vyžadováno. KMS Svinary se na výzvu úředníků
MMHK mimořádně sešla 27. 6. a na Magistrát města Hradec Králové doručila 28. 6. 2016 své
stanovisko, zkráceně uvádíme část textu (plné texty jsou uveřejněny na webu KMS):
„……V této souvislosti žádáme o zajištění regulace budoucí výstavby v této lokalitě, a to v souladu
s územní studií, která bude předmětné území řešit včetně občanské vybavenosti a ploch veřejné
zeleně, a bude sloužit jako územně plánovací podklad, závazný pro další rozvoj této lokality.“
viz bod č. 38/08/17.
KMS bohužel dosud nemá k dispozici reakci na tento požadavek.
Nově projednané body:
43/08/2017: Žádáme o posunutí nádob na separovaný odpad za bývalou odchovnou na druhou
stranu cesty Pod Haltýřem. Prosíme o vyjádření Městských lesů HK k této možnosti a
v případě jejich souhlasu žádáme o přesun nádob.
42/08/2017: KMS podporuje žádost Ing. Bartoše o obnovení zrušené vodní plochy Haltýř – viz příloha
zápisu.
41/08/2017: KMS předává k posouzení žádost obyvatel ulice Větrná o výstavbu chodníku od obchodu
k ulici Větrná, zpevnění ulice a výstavbu osvětlení – viz přiloženou žádost Ing. J. Bartoše.
40/08/2017: Žádáme o revizi a opravu místního rozhlasu na území Svinárek i Svinar, slyšitelnost a
srozumitelnost hlášení jeho prostřednictvím se opět zhoršila.
39/08/2017: Žádáme o opravu kovaných vrat katolického hřbitova.
Kontakt: Ing. Alena Hamplová, ahamplova@centrum.cz, mobil: 731 131 228
Bc. Jana Holubová, jana.holubova.2@uhk.cz, mobil 777 155 265

Zápis 08/2017

str. 1

Komise místní samosprávy Svinary
38/08/2017: KMS žádá o prověření zapracování podmínky regulativu pro území plánované výstavby
za „bývalým kravínem“ (Z41.17), kterou KMS vyhradila při sestavování nového
územního plánu. Prověří Mgr. V. Springer, člen KMS.
K bodům projednávaným na minulých schůzkách:
36/07/2017 Ozvučení veřejné schůze bude financováno začátkem roku 2018, spolu s ozvučením
vánočního zvonění.
Zajistí: za KMS p. Al-Rashyová
35/07/2017 KMS žádá HS HK o přidání kontejneru na plasty, nebo alespoň černé popelnice na
komunální odpad k jezu pro odpad, který vzniká pohybem vodáků po řece Orlici.
34/07/2017 KMS žádá o zajištění vhodného umístění kontejneru na použité oděvy pro Charitu
Broumov. Stávající místo před klubovnou čp. 301 (klubovnou SDH) bylo SDH uznáno za
nevhodné a kontejner byl svévolně přemístěn na provizorní zastávku MHD, kde je však
nežádoucí.
32/07/2017 KMS žádá Povodí Labe o vytěžení písku ze dna řeky Orlice pod jezem ve Svinarech.
Stanovisko MMHK k 9. 8. 2017: Těžba písku se již řeší a nastane před výstavbou mostu.
30/07/2017 KMS žádá TS HK o pravidelnou údržbu prostoru provizorní zastávky MHD a přístřešku u
hostince U Pírků.
29/07/2017 Proběhla schůzka dr. Vedlicha s Ing. Škvrnou ohledně stavebního řízení na nový most
přes řeku Orlici. Jednání se za KMS Svinary zúčastnil člen p. M. Černík. Ze strany MMHK
je přislíbeno provedení dopravního auditu dotčeného území a výsledky budou zahrnuty
do projektové dokumentace.
24/06/2017 KMS žádá o vyznačení šikmého parkování před obchodem Hruška ve Stříbrné ulici.
Dopravní situace v točně znemožnila parkování a řidiči neukázněně nechávají stát
před obchodem vozidla podélně a znemožňují dalším zde zastavit a nakupovat.
Stanovisko KMS k 9. 8. 2017:

23/06/2017 KMS projednávala se šerify osad jejich problémy (zkráceno z minulého zápisu).
KMS osloví MMHK s návrhem na zajištění zanesení konkrétních údajů do map.
Opravy městských cest v osadách
Šerifové pro udržení sjízdnosti cest žádají o navážení většího množství materiálu
(recyklátu) na opravu těchto cest na vzájemně dohodnutá místa. Navrhují uložit
tam materiál, který vznikne při demontáži mostu a opravě vozovky. Osada
Parlament žádá Město o zajištění údržby klíčové komunikace v osadě tak, aby byla
bezpečně sjízdná v celé délce až k vodě.
Kontakt: Ing. Alena Hamplová, ahamplova@centrum.cz, mobil: 731 131 228
Bc. Jana Holubová, jana.holubova.2@uhk.cz, mobil 777 155 265
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Stanovisko MMHK k 14.8.: Správce MK TSHK dodají množství, které osady potřebují,
stačí pouze zavolat a TSHK zajistí vše potřebné, prašnou komunikaci Parlament TSHK
průběžně udržují.
Odpady v osadách ( viz již dříve bod 16/04/2017)
Je možné objednat si dovoz velkoobjemového kontejneru na bioodpad i
s opakovaným vývozem? Za jakých podmínek?
K 21/05/2017 KMS odsouhlasila odstranění starých vývěsek od zastávek MHD a přemístění jedné
k dočasné zastávce MHD u zvoničky (zajistí pan Večerník)
K 19/05/2017 KMS žádá revizi vodního příkopu naproti kříži, podél plotu čp. 72.
Stanovisko MMHK k 14. 6. 2017: převzato ke zjištění skutečnosti

K 16/04/2017 KMS žádá u chatových osad o navýšení četnosti svozů kontejnerů na plasty
a směsný odpad 2 x týdně alespoň do konce září. HOTOVO.
K 35/11/2016 KMS žádá o prořez stromů okolo veřejného osvětlení při cestě do Svinar u Stříbrného
rybníka, VO zde neplní svou funkci.
Stanovisko TS HK k 8. 3. 2017: Prořez větví okolo VO u Stříbrného rybníka zařadí do
harmonogramu prací tento rok.

K 41/12/2015 Žádost o snížení rychlosti v úseku mezi Svinary a koncem osady OVS, případně Bělčí.

Stanovisko KMS k 14. 6. 2017: Opatření snížení rychlosti na 70 km/hod se míjí účinkem.
Požadujeme posun konce města za osadu (ulici) OVS .

K 26/09/2014 Návrh spojit plánovanou opravu silnice z Bělče do Svinar s výstavbou dvou
autobusových zastávek v tomto úseku (Opuka, Škvárovka-OVS), MHD linka č. 17.

KMS jednala s ředitelem SÚS KHK o možnosti zálivů při rekonstrukci silnice: SÚS KHK
záměr podporuje a žádá město o vyjádření k případné podpoře a sdružení projektu.

K 37/11/2013 PRIORITA KMS - Vzhledem k tomu, že VO mezi Svinary a Stříbrným rybníkem má
hotovou projektovou dokumentaci, žádáme MMHK o urychlení realizace této naší
největší priority již z roku 1999.
Stanovisko KMS k 12. 7. 2017: Byl vznesen písemný dotaz na stav příprav akce.

K 23/06/2013 Žádost o dořešení výkupu pozemku 193/32 v k. ú. Svinary, LV 483, a dostavbu
přerušeného chodníku v ulici Stříbrná (dle dlouhodobé dohody s invest. odborem).
Kontakt: Ing. Alena Hamplová, ahamplova@centrum.cz, mobil: 731 131 228
Bc. Jana Holubová, jana.holubova.2@uhk.cz, mobil 777 155 265
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Stanovisko KMS k 09. 08. 2017: Odkup již proběhl, KMS žádá o dokončení chodníku. Při
realizaci žádáme o zachování stromku vedle budoucího chodníku.

1.

K 30/2009
Výstavba přístřešku MHD
na zastávce U Čechů ve směru Svinary by měla být součástí projektové dokumentace
rekonstrukce další části ulice Úprkova (III. etapa akce ML-HK), předpoklad realizace
červenec - říjen 2017.

2.

Stanovisko KMS k 09. 08. 2017: KMS prověří, že
vybudování přístřešku je zahrnuto v projektové dokumentaci. Prověří Mgr. Springer, člen
KMS.

Požadavky na městskou policii:

37/08/2017: KMS řeší četné případy krádeží ze zahrad a vozidel na území Svinar, které zřejmě úzce
souvisí se změnou nájemníků v nájemních domech v Ostrovní ulici. KMS žádá městskou
policii o zvýšenou kontrolu území naší městské části. Občané byli opakovaně
upozorněni na zvýšenou obezřetnost a ostrahu svých domů a zahrad. V případě potřeby
doporučeno rovnou Policii ČR (linka 158).
37/07/2017 Zvýšit kontrolu na zastávce MHD u zvoničky, kde se srocují obyvatelé ubytoven a dělají
nepořádek
Trvalé úkoly:
 Kontrola veřejných prostranství především kolem zastávek, klubovny hasičů, obchodu





a ubytovacích míst.
Na jezu, nyní v době uzavření mostu, kontrolovat nedovolené parkování zejména v podvečerních a
večerních hodinách. Během dne bylo doporučeno místním obyvatelům využívat ke stání vozidel, při
nutnosti spojení s druhým břehem, komunikaci přímo před zábranami.
Kontrolovat zákaz stání vozidel na chodnících, cyklostezce a úzkých komunikacích.
Pravidelné kontroly dětského hřiště.
Sledovat a postihovat ty majitele psů, kteří porušují vyhlášku o volném pohybu psů a úklidu po svých
svěřencích.

Požadavky na Organizační oddělení Kanceláře primátora:
Bod: 43–39/8/2017, 35–34/07/2017, 25-24/06/2017, 26/09/2014, 37/11/2013 23/06/2013.
Priorita 1999:
Priority 2006-2010:
Priority 2015 – 18:

Veřejné osvětlení Stříbrný rybník – Svinary – v řešení
Rekonstrukce ulice Podhůrská od mostu po Parlament.
Revitalizace dětského hřiště - Vybudování sportovního hřiště
např. na „florbal“.
Zpevnění vjezdu k osadě Ostrov od ulice Ostrovní po zpevněnou část kolem
přečerpávací stanice a stání kontejnerů, délka úseku cca 25 m.
Zpevnění konce ulice Na Stávku.

Příští schůze KMS se uskuteční
ve středu 13. září 2017 od 19.30 hod.
ve schůzovní místnosti SDH Svinary.
Své požadavky zašlete buď e-mailem, nebo vhoďte do schránky SDH či do schránky pod vývěskou v Podhůří,
nebo přímo do schránek členů komise nejpozději do 12. 9. 2017.
Kontakt: Ing. Alena Hamplová, ahamplova@centrum.cz, mobil: 731 131 228
Bc. Jana Holubová, jana.holubova.2@uhk.cz, mobil 777 155 265
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Za Komisi místní samosprávy Svinary
Bc. Jana Holubová

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

Akce pro rodiny s dětmi ve Svinarech
Rodiče v akci:
24.12. Živý betlém
Kdo bude mít zájem se aktivně zapojit, může se domluvit na mailu kacerovaevaa@gmail.com
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
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!!!!!!!!!!!!
Udržujte pořádek kolem kontejnerů na komunální, na separovaný odpad a na sklo!
V případě přeplněnosti kontejnerů odkládejte odpad až v den odvozu těchto kontejnerů – ne
dříve.
Svoz odpadů v roce 2017:
viz https://www.tridimevhradci.cz/registrace
Směsný odpad
každou lichou středu 13-22h
Plasty
každou lichou středu 6-14h (projekt separace)
Papír
1 x za 4 týdny 6-14h: 18.1., 15.2., 15.3., 12.4., 10.5., 7.6., 5.7., 2.8.,
30.8., 27.9., 25.10., 22.11., 20.12., 17.1.2018
Bio
každou středu odpoledne od 27. 2. 2017 do 1. 12. 2017
KMS doporučuje občanům objednat si nádoby na separaci bioodpadu, plastů, případně papíru.
Objednávat nádoby lze přes e-shop Hradeckých služeb a. s.,
http://www.mariuspedersen.cz/srv/www/qf/cs/ramjet/order/firstStep?shopId=2 nebo osobně v
zákaznickém centru na ulici Bratří Štefanů 990, Hradec Králové 3 (v areálu sběrného dvora) v
pracovní dny 7 17 hodin.
Možnost registrace a přihlášení do projektu třídění - pytle lze dostat jen na plasty a papír -

Kontakt: Ing. Alena Hamplová, ahamplova@centrum.cz, mobil: 731 131 228
Bc. Jana Holubová, jana.holubova.2@uhk.cz, mobil 777 155 265
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KMS dne 9. 8. 2017

Svin ary

Dobrý den,
obracím se na Vás v zastoupení všech obyvatel Větrné ulice s těmito požadavky na město HK.

1.

Žádáme vybudování chodníku od krámu Hruška k ulici Větrná. Je to cca 25 metrů před
domem číslo popisné 60. Pozemky jsou v majetku města, kat by to neměl být velký problém.
Jde o to, že děti, které chodí od autobusu, musí chodit trávou, nebo přejít na druhou strana a
po cca 100 metrech znovu přecházet silnici. Teď po zavření mostu došlo k nárůstu dopravy a
pro

děti

je to i

značně nebezpečné.

Do ulice

Větrné

není z druhé strany

přechod

ani

zbudován.
2.

Dále již po několikáté žádáme o opravu a vyřešení problému s prašnou ulicí {Větrná). Pro
začátek

opravu ulice alespoň recyklátem. Do budoucna řešení zpevněnou komunikací. První

barák tu stojí již od roku 2000 a přístupové cesty jsou stále v hrozném stavu.
3.

Dále žádáme o vybudování veřejného osvětlení v ulici Větrná. V zimních měsících chodí děti
ráno a navečer ulicí potmě a to se ještě musí vyhýbat kalužím. Opět několik let ne řešený
problém.

11

Dále žádáme KMS, aby požádala
Haltíře,

město

HKjako vlastníka lesních

pozemků

kolem zrušeného rybníka

aby řešila s kompetentními úřady jeho obnovení. V dnešní době se stále více řeší zadržování

vody v krajině a město šlo zrušením Haltířů před cca 4 lety přesně opačným směrem. I vlivem této
skutečnosti

došlo k rapidnímu poklesu spodní vody {dle výšky hladiny

Haltíře,

se

částečně

regulovala

hladina spodní vody v Ulici pod Haltýřem). Vlivem zrušení Haltíře došlo i k vyschnutí spousty příkopů
a tůní, ve kterých se

dříve

držela voda a ke

značné změně

biotopu, bohužel k horšímu.

Ing.

Jiří Bartoš

Větrná

253

Jira.bart@seznam.cz

Tel: 604 161 867

