K o m i s e mí s t n í s a m o s p r á v y S v i n a r y

Zápis č. 2/2019
ze schůze KMS Svinary, konané dne 13. 2. 2019 v klubovně SDH Svinary.
Přítomni:
Omluveni:

K. Hamplová, M. Hofman, V. Hůlková, P. Kašpar, L. Komárek, J. Košek, T. Mareček,
O. Řezníček, R. Špaček,
M. Černík, M. Šťastný

Nově projednané body:
2/2/2019

Žádáme o informace ohledně řešení dopravní obslužnosti během plánované rekonstrukce
chodníků a infrastruktury silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové.

3/2/2019

Stanovisko KMS k dokumentu Úprava infrastruktury navazující na most ev.č. 3082-1
v Hradci Králové – Svinary

07/02/2018
54/11/2017

KMS se po diskuzi shodla na několika bodech, které by ráda zohlednila při přípravě finálního
projektu této studie.
•

•
•

•

Zajíždění vozidel MHD na kruhový objezd u Blešna spojený se zastávkou může být
pouze u některých spojů, které předpokládají využití dětmi cestujícími do škol
v ranních a odpoledních hodinách.
Možnost parkování několika vozidel u hospody U Karla.
Zřízení přechodů pro chodce (místo míst pro přecházení) mezi zastávkami MHD
a navazující na vyústění lávky z mostu. Pro starší občany i pro děti se nám jeví
vhodnější jasně definovaný přechod viditelný a označený značkou. Z dokumentu není
zřejmé, kde jsou místa pro přecházení plánována a jak jsou označena a zda jsou
viditelná a srozumitelná pro řidiče.
Dostatečné dimenzování míst pro kontejnery (nyní je zde kontejnerů devět).

KMS Svinary souhlasí s navrhovanou rekonstrukcí chodníku od Parlamentu (zvýšení
a oddělení od vozovky) a v rovném úseku s řešením upozornění na zvýšený provoz cyklistů
ochrannými pruhy a s „piktogramy“ v ostatních úsecích. Rovněž pozitivně hodnotíme snahu
o přemístění vedení NN do země v úseku 3 (od mostu do Blešna).
4/2/2019

Kontakt:

Žádáme o informace týkající se dostavby hal CTP v souvislosti se zatížením provozu na
křižovatce u Parlamentu. KMS Svinary predikuje vysoké zatížení této křižovatky
v souvislosti s ukončením rekonstrukce mostu ve Svinarech a plánovaného zahájení
rekonstrukce silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové.
Tato situace bude eskalovat v okamžiku uvedení hal do plného provozu, požadujeme tedy,
aby finanční prostředky byly investovány do dalších dopravních řešení (např. řešení
křižovatky "Parlament" jako kruhové) v exponovaném místě, jež bude enormně zatíženo
nejen ve spojení se současně plánovanou uzavírkou silnice skrz Malšovu Lhotu, ale též
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budoucím provozem areálu hal a provozem souvisejícím s budoucí obytnou výstavbou ve
Svinarech a Bělči nad Orlicí.
K bodům projednávaným na minulých schůzích:
1/1/2019

Nové složení KMS Svinary a volba vedení KMS
Rada města Hradce Králové na zasedání 8. 1. 2019 vzala na vědomí rezignaci členů KMS
Svinary a uvolnila je z funkcí (A. Hamplovou, J. Holubovou, H. Al-Rashyovou, J. Borkovou,
B. Menclovou, M. Rinda, J. Štastnou a Z. Večerníka).
Na stejném zasedání rada města akceptovala výsledky ankety občanů a schválila za členy
KMS Svinary tyto občany: Ing. Kateřinu Hamplovou, Michala Hofmana, Ing. Mgr. Václavu
Hůlkovou, Pavla Kašpara, Mgr. Lukáše Komárka, Tomáše Marečka, Mgr. Oldřicha
Řezníčka, Roberta Špačka a Milana Šťastného. Členy komise zůstávají Martin Černík a Jan
Košek.
Novým členům KMS byla předána agenda – zápisy, korespondence a pokladní kniha.
Návrh nového vedení KMS
•
Členové KMS Svinary si odsouhlasili, jednohlasně schválili a navrhují radě města
jmenovat pana Martina Černíka do funkce předsedy KMS.
•
Členové KMS Svinary si odsouhlasili, jednohlasně schválili a navrhují radě města
jmenovat pana Jana Koška do funkce místopředsedy KMS.
•
Členové KMS schválili Oldřicha Řezníčka pokladníkem KMS.
•
Členové KMS schválili Kateřinu Hamplovou zapisovatelkou.
KMS se bude pravidelně scházet každou druhou středu v měsíci v 19.30 hodin v klubovně
SDH (Dubinská 301).
Členové komise děkují všem uvolněným členům za dlouhodobou, přínosnou a obětavou
práci pro Svinary.
Vyjádření MMHK k 13. 2. 2019: Návrhy na předsedy a místopředsedy všech KMS budou
projednány na radě města pravděpodobně v dubnu či květnu 2019.

37/12/2018

KMS souhlasí s výstavbou chodníku od kruhového objezdu Blešno do Svinar tak, aby
přechodem navázalo na konec chodníku v Podhůrské ulici.

36/12/2018
28/10/2018

KMS opět požaduje řešení dopravní situace od křižovatky Běleč za Osadu vycházejícího
Slunce – snížení rychlosti v celém úseku max. na 60 km, vodorovné dopravní značení,
patníky. Kritický stav vozovky, propadající krajnice, značný provoz. Viz příloha 2 (zápisu
12/2018) - dopravní nehodovost úseku. Opět navrhujeme posunout konec HK až na kraj
katastru města za OVS.
Vyjádření MMHK k 8. 1. 2019: Předáno na jednání „Pracovní skupiny náměstkyně
primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“, která se sejde 10. 1.
2019.
Vyjádření MMHK k 10.1.2019: Předáno odboru správy majetku města s žádostí o úpravu
úseku v co nejbližším možném termínu.

35/12/2018

34/12/2018

KMS opět požaduje úpravu dopravní situace v ulici Stříbrná na vjezdu do městské části od
Stříbrného rybníka, podporuje požadavek majitele domku, poškozeného dopravní nehodou
z prosince 2018 - příloha 1 zápisu 12/2018.
Vyjádření MMHK k 10.1.2019: Předáno odboru správy majetku města.
KMS projednala a schválila umístění kontejneru na kovy u zastávky Podhůrská.

33/12/2018

KMS schválila výdaje za 4. Q. 2018.
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32/11/2018

Urgentní – žádáme o osvětlení lávky přes Orlici, není vidět na cestu, již tam došlo k pádu
starších lidí.
Vyjádření KMS k 12.12.18: stavba zajistila provizorní osvětlení

31/11/2018

KMS připomíná, že před započetím výstavby mostu bylo dohodnuto, že ulice Ostrovní, která
nyní slouží pro průjezd autobusů MHD, bude po ukončení všech plánovaných rekonstrukcí
(most, hlavní silnice) uvedena do řádného stavu a i v průběhu výstavby bude opravována.
Vlivem zátěže a také toho, že leží na písečném podloží, začíná docházet k vytváření různých
terénních vln a prohlubní. Vzhledem k tomu, že komunikací vedou různé přípojky k domům,
jsou obavy, aby nedošlo k jejich narušení. Prozatím TS HK opravily několik propadů.

28/10/2018

KMS požaduje umístění vodorovného značení silnice ze Svinar do Bělče.
Do šesti metrů mají být vodící čáry, nad 6 metrů i středová. Není tam nic a silnice je hlavně
za tmy a mlhy nepřehledná, není znatelná krajnice, dochází k dopravním nehodám.
Odvolávat se na plánovanou rekonstrukci v roce XY je bezpředmětné, existují předpisy.
Vyjádření KMS k 13. 11. 18: jde o podobný problém jako v bodě 48/11/2017 s tím rozdílem,
že tato komunikace je ve špatném technickém stavu, zatím bez odpovědi
Vyjádření KMS k 12. 12. 18: bez odpovědi
Vyjádření MMHK k 8. 1. 2019: Předáno na jednání „Pracovní skupiny náměstkyně
primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“, která se sejde 10. 1.
2019.
Vyjádření MMHK k 10. 1. 2019: MMHK podal žádost o úpravu dopravního značení na
silnici III/29827 Správě silnic Královehradeckého kraje s požadavkem, aby byly úpravy
úseku realizované co nejdříve.

27/10/2018

Ulice Ostrovní stále stížnosti na rychlou jízdu autobusů přes propady v komunikaci. Dochází
k otřesům domů, jsou obavy, aby nedošlo k narušení plynových přípojek.
Vyjádření KMS k 13. 11. 2018: dle šetření autobusy nepřekračují povolenou rychlost
Vyjádření MMHK k 8. 1. 2019:
• od Ing. Kubcové - náměstkyně ředitele TSHK z 5. 12. 2018: lokální opravu propadů již
TSHK minulý měsíc prováděly.
• Ing. Voříšek za odbor majetku poslal 5.12.2018 žádost o vyjádření na Dopravní podnik
ke stížnosti na rychlou jízdu autobusů v ul. Ostrovní –MMHK bude informovat o vyřízení
Vyjádření MMHK k 13. 2. 2019:
DPmHK odpověděl, že zde rychlost jízdy autobusů namátkově kontrolují a k překročení
povolené rychlosti dochází jen výjimečně a následně to řeší s řidiči.
KMS žádá o informaci, jaká je plánovaná konečná podoba části mostu, která má být
zachována jako památka na původní most.
• Vyjádření MMHK k 10.10.2018: Způsob využití fragmentů mostu bude možné určit až
na základě statického posudku. Bližší informace Ing. arch. Brůna, vedoucí OHA.

3/06/2018

43/08/2017

Kontakt:

Žádáme o zpevnění plochy pod kontejnery za bývalou odchovnou v ulici K Lesu (priorita).
Kontejnery, mimo kontejneru na sklo, byly zatím odstraněny.
Vyjádření MMHK k 8. 8. 2018: Ing. Jeřábek, odd. strateg. rozvoje MMHK, navrhl zpevnit
plochu pod kontejnery a stanoviště na separovaný odpad tak obnovit. KMS s tímto svým
původním návrhem jedině souhlasí.
Vyjádření KMS k 13. 11. 2018: stále bez další reakce odboru
Vyjádření KMS k 13. 2. 2019: Stále bez další reakce odboru. KMS se proto obrátí přímo na
vedoucího oddělení rozvoje města.
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Požadavky na městskou policii:
Trvalé úkoly:
• Kontrola veřejných prostranství především kolem zastávek, klubovny hasičů, obchodu a ubytovacích
míst.
• Kontrolovat zákaz stání vozidel na úzkých komunikacích – zimní údržba, chodnících,
cyklostezce.
• Pravidelné kontroly dětského hřiště.
• Sledovat a postihovat ty majitele psů, kteří porušují vyhlášku o volném pohybu psů a úklidu po nich.
Požadavky na Organizační oddělení Kanceláře primátora – žádáme předat příslušným odborům, či
organizacím k projednání a odpovědi:
2/2/2019; 3/2/2019; 4/2/2019
Priority 2006-2010

Rekonstrukce ulice Podhůrská od mostu po Parlament
Revitalizace dětského hřiště - vybudování sportovního hřiště např. na „florbal“

Priority 2015-2018

Zpevnění vjezdu k osadě Ostrov, délka úseku cca 25 m
Zpevnění stání na kontejnery v ulici K Lesu

Příští schůze KMS se uskuteční ve středu 13. března 2019 od 19.30 hod. v klubovně SDH Svinary.
Své požadavky zašlete buď e-mailem, nebo vhoďte do schránky SDH do 12. 3. 2019.
Za Komisi místní samosprávy Svinary
Martin Černík
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INFORMACE A UPOZORNĚNÍ
Navštivte webové stránky KMS Svinary:
http://SVINARY.ORG
https://www.hradeckralove.org/kms-svinary/ds-1864/p1=22399
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, nebo formulář na webu TS HK https://www.tshk.cz/cs/sluzby/formulare/hlaseni-zavady-verejneho-osvetleni
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 2019
• Směsný odpad – středa lichá odpoledne
• Plasty – středa lichá dopoledne
• Papír – 16.1., 13. 2., 13. 3., 10. 4., 8. 5., 5. 6., 3. 7., 31. 7., 28. 8., 25. 9., 23. 10., 20. 11., 18. 12.
•

Bio
LEDEN 2019 - 3. týden od 14. 1.-18. 1. 2019 - včetně svozu vánočních stromků
ÚNOR 2019 - 8. týden od 18. 2. - 22. 2. 2019
Týdenní odvoz bude opět zahájen od pondělí 4. března 2019.

Svozové trasy a svozové dny zůstávají zachovány. Obyvatele žádáme, aby nádoby zpřístupnili ve stejný
svozový den a čas jako obvykle. V lednový termín proběhne současně svoz vánočních stromků. Stromky je
potřeba umisťovat vedle svozové nádoby bez ozdob a jiných nečistot.
Třídění odpadů
KMS doporučuje občanům objednat si nádoby na separaci bioodpadu, plastů, případně papíru. Objednávat
nádoby lze přes e-shop Hradeckých služeb a. s.,
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.
Hradecké služby zdarma na žádost majitele přidělí hnědou popelnici a takto registrovanou (samolepka) ji pak
v rámci městského svozu odpadu také vyprazdňují. Pokud jedna popelnice na dům nestačí, lze objednat ve
stejném režimu ještě druhou (registrovanou) popelnici na bio a ta je rovněž vyprazdňována bez nároku na
navýšení poplatku za odpad. Jde o to, aby byla popelnice označena tak, že spadá do tohoto režimu svozu
a v rámci jednotného poplatku za zpracování odpadu. Ke každému domu lze ještě přiobjednat navíc ještě další
2 popelnice na bio u HS, avšak tyto je třeba už uhradit. Po úhradě dostanou majitelé další samolepku, která
popeláře opravňuje k vyprazdňování.
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