Komise místní samosprávy Svinary

Zápis č. 10/2017
ze schůze KMS Svinary, konané dne 11. 10. 2017 v klubovně SDH Svinary
Přítomni:

J. Šťastná, p. Hamplová, p. Al-Rashyová , p. Borková, p. Večerník, p. Springer, p. Rind, p.
Balcárek, p. Menclová,
J. Košek, p. Holubová, p. Černík

Omluveni:
Host:
________________________________________________________________________________

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).
Nově projednané body:
47/10/2017 Žádáme o úpravu korun stromků a odstranění podrostů na hrázi Orlice, větve u země
brání průhledu a zachytává se tu nepořádek
- PL, a.s.
45/10/2017 Osada U Mlýna potřebuje přistavit kontejner na listí a bioodpad a žádala HS, a.s.
Podporujeme tuto její žádost a žádáme o dořešení postupu při takových žádostech, jsou
s tím problémy.
45/10/2017 KMS prosí Městské lesy o navezení materiálu - štěrku na údržbu sjezdu ke kontejnerům
Na Škvárovce, těžká svozová auta vytloukají sjezd a u kontejnerů už není žádná zásoba
štěrku. Terén i pořádek u kontejnerů roky udržují obyvatelé z čp. 64.
44/10/2017 Žádáme o posouzení možnosti umístění pár kusů vánočního ozdobení sloupů VO na
návsi u zvoničky.
K bodům projednávaným na minulých schůzkách:
43/08/2017: Žádáme o posunutí nádob na separovaný odpad za bývalou odchovnou na druhou
stranu cesty Pod Haltýřem. KMS navrhla, aby byla zpevněna pouze plocha pod
kontejnery, v tomto případě se jedná o tři kusy. Dle vyjádření zástupce odboru majetku
na toto nejsou vyčleněny finanční prostředky.
Vyjádření KMS k 13. 9. 2017: i nadále podporuje úplné odstranění těchto kontejnerů
z ulic. Trvale bydlící mají možnost vlastních kontejnerů za svých pozemcích a u chatových
osad byl pro chataře počet kontejnerů navýšen. Kontejnery v obci jsou jen zdrojem
nepříjemností a nepořádku.
42/08/2017: KMS podporuje žádost Ing. Bartoše o obnovení zrušené vodní plochy Haltýř – viz příloha
zápisu.
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Vyjádření MMHK k 13. 9. 2017: bylo předáno na odd. rozvoje města k dalšímu
projednání.
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.
Vyjádření MMHK k 13. 9. 2017: bylo předáno na odd. rozvoje města k dalšímu
projednání.
40/08/2017: Žádáme o revizi a opravu místního rozhlasu na území Svinárek i Svinar, slyšitelnost a
srozumitelnost hlášení jeho prostřednictvím se opět zhoršila.
Stanovisko odborné firmy k 13. 9. 2017: Na základě požadavku KMS byla provedena
opakovaná kontrola funkčnosti MR v lokalitě Svinary. Běžná profylaktická prohlídka
proběhla v únoru t. r. a nebyly zjištěny žádné podstatné závady a všech 46 reproduktorů bylo
plně funkčních.
Stanovisko KMS k 13.9.2017: zástupce KMS, který s firmou prováděl kontrolní zjištění,
nesouhlasí se závěrem odborné firmy. Rozhlas je v některých částech obce špatně slyšet,
někde se zvuk zdvojuje a hlášení je nesrozumitelné. Dle ústního sdělení techniků firmy je
třeba pro srozumitelnost hlášení (ta byla příčinou žádosti o prověření) přidat cca 2
ampliony ve Svinárkách a několik amplionů u lesa v ulici Pod Haltýřem.
39/08/2017: Žádáme o opravu kovaných vrat katolického hřbitova.
Stanovisko TS HK k 13. 9. 2017: byla provedena kontrola zděného oplocení a kované
brány hřbitova. Bylo zjištěno, že kořenový systém přilehlého stromu porušil základy
obvodové zdi vlevo od brány hřbitova. Všechny stromy jsou dle odborného posouzení
určeny k pokácení. Žádost o pokácení byla podána. Zeď hřbitova je v havarijním stavu a
nyní probíhá výběr dodavatele stavebně-opravných prací.
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.
Stanovisko V. Springera ke 13. 9. 2017: naše podmínka regulace dotčeného území je
respektována počítá se s ní při dalším jednání. Současně Mgr. Springer informoval o
existujících platných regulativech na území města Hradce Králové a možnosti jejich
neomezeného náhledu na webových stránkách magistrátu města. Zejména odborníci z řad
architektů, odhadců, soudních znalců a dalších odborníků, by se měli na těchto stránkách
bez problémů orientovat.
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 další černé popelnice na
komunální odpad k jezu pro odpad, který vzniká pohybem vodáků po řece Orlici.
Stanovisko KMS k 13. 9. 2017: KMS žádá, aby byly každoročně s otevřením vodácké
sezóny přistaveny 1 ks černé a 2 ks žluté velké popelnice, a to až do uzavření sezóny.
Vodáci mnohdy chtějí odložit odpad, není však kam, a proto jej skládají kolem jedné malé
popelnice.
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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.
Stanovisko Povodí Labe k 13. 9. 2017: V současné době se zpracovává projektová
dokumentace a po jejím vypracování bude následovat projednání se všemi příslušnými
úřady a zajištění skládky pro uložení cca 5000 m 3 sedimentu. V případě souhlasných
stanovisek se předpokládá realizace v roce 2018.
30/07/2017 KMS žádá TS HK o pravidelnou údržbu prostoru provizorní zastávky MHD a přístřešku u
hostince U Pírků.
Stanovisko MMHK k 13. 9. 2017: TSHK udržují prostor ve stejném režimu jako všechny
ostatní zastávky MHD ve Svinarech. Městská policie zde zvýšila počet namátkových
kontrol, přistižené osoby jsou řešeny v rámci platných zákonných norem.
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 MMHK k 9. 8. 2017: předáno kompetentním orgánům k vyřízení.
23/06/2017 KMS projednávala se šerify osad jejich problémy (zkráceno z minulého zápisu).
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).
Stanovisko KMS k 13. 9. 2017: KMS prosí technické služby o odstranění staré vývěsky
v centru MČ, vedle autobusové zastávky u bývalého kulturního domu v centru Svinar.
Vývěska je zabetonována.
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 .

Stanovisko MMHK k 13. 9. 2017:
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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.
Vyjádření MMHK k 13. 9. 2017:

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.
Stanovisko MMHK k 13. 9. 2017:

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).
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.

3.
Stanovisko KMS k 13. 9. 2017: Přístřešek MHD je zahrnut
v projektové dokumentaci a bude vybudován v rámci realizace zmiňované etapy.

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.
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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, 40/8/2017; 35/07/2017; 24, 23/06/2017; 21/05/2017; 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 8. listopadu 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 7.11. 2017.

Za Komisi místní samosprávy Svinary
Bc. Jana Holubová
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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 -
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