
 
Komise místní samosprávy Svobodné Dvory 

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

  

                                             Zápis č. 4/2020  
 
Přítomni: Ing. Klubíčko, Jedličková, Jirásek, Ing. Smetiprach 

Nepřítomní: Ing. Arch. Hájek, Ing. Militký, Mačura, Ing. Podolský, Polanský, Ing. Skaunic    

Hosté: Mgr. Merta, paní Šanderová  

Místo konání: zasedací místnost komise – 23.9.2020 

 

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

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. Bez změny. 

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. Bez změny.  

3/11/19) KMS požaduje zařadit do plánu oprav povrch vozovky ulice Dvorské od křižovatky DvorskáxCihlářská ke 
křižovatce DvorskáxSpojovací včetně chodníků. Oprava povrchu vozovky bude zařazena do plánu oprav v návaznosti 
na výstavbu dálnice D11 a opravu silnice I/11. 

4/11/19) KMS požaduje opravit povrch vozovky na ulici Bohdanečské. Oprava ulice není v plánu oprav. TSHK prověří 
opravu výtluků. 

3/1/20) KMS požaduje úpravu plochy pod stávajícími kontejnery u křižovatky Spojovací x Dvorská. Bylo projednáno.  
Úkol trvá.  

4/2/20) KMS upozorňuje na výtluky na části ulice Cihlářské (před vjezdem do dvora u penzionu). Povrch vozovky je 
pravidelně opravován min. dvakrát ročně. 

6/2/20) KMS na žádost občanů požaduje prodloužení vodovodního řádu v ulici K Dolikám až před dům č.p. 115/2 a 
č.p. 652/4. Investiční odbor zařadí akci do evidence projektů a zažádá o přidělení finančních prostředků.      

 
Nově projednané body:  
 
3/6/18) Útvarem HA byla zpracována nová studie řešení dopravy a parkování na ulici Spojovací u školy a na ulici 
Dvorská u pošty, včetně nového návrhu řešení křižovatky K Meteoru, Cihlářské a Dvorské ulice (vybudování kruhové 
křižovatky). KMS žádá o informaci, zda je pokračováno na dalších etapách investičního procesu a naplánovány 
finanční prostředky na tuto akci. 

3/3/19) KMS na základě stížnosti občanů upozorňuje na havarijní stav povrchu vozovky ulice K Dolikám. Povrch 
vozovky je dvakrát ročně upravován. Ulice K Dolikám byla opatřena novým asfaltovým povrchem. KMS děkuje za 
občany. 
 
5/10/19) Občané upozornili na vybudování protlaku pod silnicí I-11 u tzv. Bohdanečského rybníku firmou Plotišťská 
zelenina – HAK s.r.o. Protlakem bude vedeno zavlažování. Dle vyjádření odboru Životního prostředí je toto 
realizováno v souladu s vydaným povolením o čerpání vody z roku 2012. KMS žádá o kopii této smlouvy a zároveň 
požaduje, aby byla smlouva ukončena před jejím vypršení, tj. k termínu 05/2022. Trvá 



 
 

 

2/12/19 KMS žádá o rozšíření probíhající investiční akce Chodník v ulici Spojovací o obnovu živičného krytí vozovky 
v celé její šíři. Oprava vozovky, tj. odstranění stávajících asfaltových vrstev a položení dvou nových asfaltových vrstev 
byla provedena do konce měsíce srpna. KMS děkuje za provedení celkové úpravy této části ulice Spojovací. 
  
2/2/20) Na žádost občanů KMS žádá odbor životního prostředí o prověření stavu topolů u Labského náhonu v ulici 
Pálenecké. Dle sdělení občanů byly vysázeny v roce 1957, současné době je prováděno čištění koryta Labského 
náhonu. Dle sdělení Odboru správy majetku topoly na pozemcích ZVU byly vykáceny. Ostatní topoly na pozemcích 
soukromých vlastníků včetně Povodí Labe jsou ve stejném stavu.  KMS žádá kompetentní odbory o pokračování 
jednání k odstranění topolů. 

1/4/20) Předseda KMS informoval o jednání na Krajském úřadu k obnovení značení přechod pro chodce (zebra) na 
kruhové křižovatce na Dvorské ulici. Současný stav je označen pouze značkou místo pro přecházení, dle vyjádření 
kompetentních osob je tento způsob značení bezpečnější. Chodec si nevynucuje absolutní právo přednosti a musí tím 
být ostražitější. 

2/4/20) Dle ankety k provedení přeložky linky č. 16 (kolem magistrátu města) se vyjádřila většina občanů pro 
ponechání stávající trasy. Požadavky na doplnění dalších spojů a časových úprav byly předány. 

3/4/20) Předseda KMS informoval o předložených připomínkách sousedů k Územnímu řízení k výstavbě školního 
sportovního areálu.  

4/4/20) Na jednání k výstavbě úseku dálnice D11/06 dne 24.9.2020 bude předložena odborem Hlavního architekta 
nová varianta řešení komunikace, jako náhrady za zaslepení Spojovací ulice.   

 
Úkoly z dnešního jednání:  

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora: 

Body k projednání 3/6/18, 5/10/19, 2/2/20  
 
Příští sezení komise se bude konat 21.10. 2020 od 18 30hod v zasedací místnosti komise v budově pošty. 
                                                                                    
za KMS Ing. Jan Klubíčko, předseda komise 

 

 

 


