
 
Komise místní samosprávy Svobodné Dvory 

Komise místní samosprávy …………., Kontakt:Ing, Jan Klubíčko- předseda, ………..  Hradec Králové, 
Telefon: 724 131 901    

  

                              Zápis ze dne 20.11. 2019 
 
Přítomni: Ing. Klubíčko, Ing. arch. Hájek, Ing. Militký, Mačura, Ing. Podolský, Polanský,  
Ing. Skaunic, Ing. Smetiprach 

Nepřítomní: Jedličková  

Hosté: Mgr. Balda – ředitel ZŠ, Bc. Bocek – MP, Mgr. Merta, Ing. Šťovíčková, paní Mačurová  

Místo konání: sborovna ZŠ 

 

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného 
vývoje):   

3/6/18) KMS vznáší dotaz na investiční odbor, zda jsou zpracovány podklady pro projednání 
stavební povolení na úpravu křižovatky K Meteoru, Cihlářské a Dvorské ulice. KMS dosud 
neobdržela odpověď na tento dotaz z investičního odboru. Dle vyjádření odboru správy 
majetku jsou podklady pro stavební povolení zpracovány. V roce 2016 byla podána žádost o 
stavební povolení, ale bohužel je nyní na stavebním úřadu vyřešit námitky účastníku řízení. 

 2/12/18) KMS na žádost občanů požaduje, při příští úpravě jízdního řádu MHD upravit 
v ranních hodinách časy spojů v souvislosti s každodenním zdržením spoje č.16 na kruhové 
křižovatce u Auparku. Požadavek byl předán paní náměstkyni JUDr. Pourové pro jednání 
s DPHK.  

3/9/18) KMS požaduje zpřístupnění městského pozemku p.č. 443/10 pro parkování 
zákazníku České pošty. Město řeší majetkoprávní vztahy s majitelem sousedního pozemku. 

3/2/19) Předseda KMS informoval o pracovní schůzce s panem náměstkem      Ing. Bláhou a 
paní náměstkyní JUDr. Pourovou. Požadované úpravy spojené s parkováním před školou a 
poštou, úprava křižovatky DvorskáxCihlářskáxK Meteoru budou projednány Pracovní 
skupinou pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti.  

4/2/19) KMS požaduje instalaci koše na psí exkrementy na křižovatku Spojovací x K Cihelně 
ke kontejnerům. Odpovědný pracovník Hradeckých služeb považuje instalaci koše za 
zbytečnou. KMS s tímto závěrem nesouhlasí a projedná na HS.  

3/3/19) KMS na základě stížnosti občanů upozorňuje na havarijní stav povrchu vozovky ulice 
K Dolikám. Jedná se o místní komunikaci, na kterou bude v rámci výstavby sídliště Meteor II 
napojena silnice z tohoto sídliště.                                          

2/5/19) KMS požaduje při výstavbě nových sídlišť, aby investor v těchto nových lokalitách 
vybudoval dětská hřiště s herními prvky pro děti do věku 12 let. Jedná se výhledově o 
připravovaná sídliště Meteor II, Kozlovka a pokračování výstavby Nová Pálenecká.  



 
 

 

3/5/13) Školní hřiště - „Sportovní areál ve Svobodných Dvorech“. KMS požaduje předání 
podkladů, které vypracoval a předal Obchodní projekt na Stavební úřad. Podklady byly 
předány. Bylo požádáno o územní rozhodnutí. 

2/9/19) Stavební úpravy v budově ZŠ – v rámci programu ITI bude provedena přístavba 
budovy školy v prostoru dvora. Bylo požádáno o zvýšení finančních prostředků na investiční 
výstavbu. Stavba musí být v rámci dotačního programu ITI dokončena do konce roku 2020. 
KMS a Klub rodičů a přátel školy požadují záruku, že v případě nedodržení termínu, bude 
akce dofinancována z investičních prostředků města. Na schůzi Zastupitelstva bude 
projednáno zvýšení finančních prostředků ve výši 30 mil. Kč na tuto investiční akci.    

4/9/19) KMS projednala požadavek na úpravu jízdního řádu linky č.16. Požadujeme upravit 
odjezd autobusu ze zastávky Svobodné Dvory ve směru do centra již v 4 45 hod (t.j. dřívější 
odjezd o 10 min.). 

5/9/19) KMS vznáší dotaz, zda pokračuje požadavek Magistrátu města na Pracovním úřadu 
na zajištění školních preventistů. Bylo projednáno, preventista bude od listopadu využíván 
pro zajištění bezpečnosti střídavě u ZŠ a obou MŠ.  

2/10/19) KMS na žádost občanů ulice K Metelce požaduje opravu povrchu vozovky, snížení 
rychlosti vozidel na 30 km/hod a zákaz vjezdu vozidel nad 7,5 t v obou směrech. Tato 
vedlejší ulice se v současné době stala objízdnou komunikací při dopravních zácpách na 
kruhovém objezdu u ČKD.   

3/10/19) Od občanů byl vznesen dotaz, zda je hledáno dopravní řešení za zaslepení ulice 
Spojovací na silnici I-35. Na kontrolním dni k výstavbě dálnice D-11 byly projednávány 
varianty náhradního napojení. Útvar hlavního architekta prověří možnosti realizace 
navrhovaných řešení.  

4/10/19) KMS žádá o opravení propadlé části přechodu na křižovatce DvorskáxSpojovací. 
V současné době je již propadlá část nad napojením na kanalizací cca 10 cm pod úrovní 
vozovky. 

5/10/19) Občané upozornili na vybudování protlaku pod silnicí I-11 u tzv. Bohdanečského 
rybníku (nejedná se o rybník, jak je chybně uváděno, ale písník po těžbě písku. Není zde 
žádný přítok, ani regulovaný odtok). Protlakem bude vedeno zavlažování. Již v minulém roce 
jsme žádali odbor životního prostředí o zásah. Jedná se o čerpání vody ze zdroje tzv. 
podpovrchových vod, jejichž hladina neustále klesá. Tato hladina písníku je zároveň hladinou 
vody ve studních občanů ve velké části Svobodných Dvorů. Již v minulém roce při 
nekontrolovaném čerpaní vody na závlahy docházelo k vyschnutí některých studní. Proto 
nesouhlasíme s dalším rozšířením závlah z tohoto vodního zdroje a žádáme důrazně o 
zásah ze strany odboru životního prostředí. Prověření, kdo tuto akci povolil. 

6/10/19) Občané upozornili na kácení stromu na Chalupecké svodnici u vodního zdroje. KMS 
žádá odbor životního prostředí o vyjádření ke kácení stromů mimo dobu vegetačního klidu.                                                                                                                                                
Nově projednané body:  
1/11/19) Byl projednán plán návštěv jubilantů pro rok 2019 



 
 

 

4/5/19) KMS požaduje, aby na ulici Spojovací od křižovatky se silnicí I-35 až ke škole, po 
dobu výstavby úseku dálnice D-1106, byla nainstalována dopravní značka se snížením 
rychlosti pro nákladní vozidla na 30 km. Závěr pracovní skupiny: Provoz není navýšen, 
současné značení je dostačující. 

 2/6/19) KMS žádá o úpravu přechodu u ZŠ na zpomalovací vyvýšený retardér. Tato úprava 
přechodu by měla zpomalit projíždějící vozidla před základní školou. Závěr pracovní 
skupiny: je již upraveno DZ na 30 km/hod, současné DZ je postačující, jedná se o 
nekázeň řidičů.  

3/5/13) Školní hřiště - „Sportovní areál ve Svobodných Dvorech“. KMS požaduje předání 
podkladů, které vypracoval a předal Obchodní projekt na Stavební úřad. Podklady byly 
předány. Bylo požádáno o územní rozhodnutí. 

2/11/19) KMS požaduje rozšíření parkovacích stání před ZŠ o další tzv. přírodní stání. 

3/11/19) KMS požaduje zařadit do plánu oprav povrch vozovky ulice Dvorské od křižovatky 
DvorskáxCihlářská ke křižovatce DvorskáxSpojovací včetně chodníků. 

4/11/19) KMS požaduje opravit povrch vozovky na ulici Bohdanečské. 

5/11/19) KMS požaduje nainstalování kamer pro úsekové měření rychlosti na ulici Cihlářské. 
Jedná se o ulici s obytnou zónou, která však není řidiči respektována, co se týká rychlosti ani 
přednosti chodců. 

6/11/19) Zástupce městské policie upozornil na zvýšení kriminality zejména drobných 
krádeží na zahradách, krádeží kol, vykrádání vozidel a to zejména v oblasti kolem 
Pálenecké ulice. 

7/11/19) Vzhledem k zvýšení provozu na páteřní komunikaci Dvorská občané požaduji 
vybudování přechodu pro chodce u zastávky MHD Dvorská.  

8/11/19) KMS odsouhlasila finanční částku na občerstvení 300,- Kč na osobu 

9/11/19) Pan Mgr. Tomáš Merta informoval o založení informačního portálu pro občany 
Svobodných Dvorů https://svobodnedvoryhk.cz/.  

Úkoly z dnešního jednání:  

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora: 

Bod 2/11/19, 3/11/19, 4/11/19, 5/11/19, 6/11/19 
Příští sezení komise se bude konat 11.12. 2019 od 18 30hod v penzionu U svatého Jana.                                                                                            

za KMS Ing. Jan Klubíčko předseda komise 

https://svobodnedvoryhk.cz/

