
 
Komise místní samosprávy Svobodné Dvory 

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

  
                                             Zápis č. 4/2021 
 
Přítomni: Ing. Klubíčko, Jirásek, Ing. Smetiprach, Ing. arch. Hájek, Mgr. Merta, Ing. Skaunic 

Hosté: Bc. Bocek – zástupce MP, p. Kropáč, p. M. Šeba, p. J. Šeba 

Místo konání: zasedací místnost – 20.10.2021 

 

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

1/5/20) KMS podala námitky k výstavbě Shopping parku Nová zelená na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.  

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

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.  

3/5/13) Školní hřiště – „Sportovní areál ve Svobodných Dvorech“. Byla podepsána smlouva s novou projektovou 
organizací na vypracování podkladů pro Územní rozhodnutí a Stavební řízení. 

3/10/19) Od občanů byl vznesen dotaz, zda je hledáno dopravní řešení za zaslepení ulice Spojovací na silnici I/35. 
Útvar hlavního architekta nechal zpracovat nový návrh propojení Spojovací ulice (křižovatka na Kozlovce) až na silnici 
I/11 (výstavba nové kruhové křižovatky) s výjezdem ze sídliště Meteor II. KMS na kontrolním dni k dálnici D11 
požádala, aby termín zaslepení ulice Spojovací byl v souladu s otevřením nově vybudovaného propojení na I/11.  

5/10/19) KMS připomíná požadavek občanů na zákaz čerpaní vody z Bohdanečského rybníka firmou Plotišťská 
zelenina – HAK s.r.o. Protlakem vybudovaným pod silnicí I/11 je 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. Dochází 
k trvalému poklesu hladiny vody a tím i poklesu hladiny vody ve studnách. Celá velká oblast Svobodných Dvorů 
je na jílové vrstvě, která s pískovou vrstvou vytváří dno zachycující podpovrchovou hladinu vody.  

1/1/21) KMS požaduje, aby do projektu na chodník s cyklostezku do Chaloupek bylo vyprojektováno řešení 
bezpečného napojení cyklostezky na ulici Klacovskou. S ohledem na výškové převýšení z mostu přes dálnici D11 je 
nutné navrhnout zpomalovací retardér nebo jiné řešení. 

1/2/21) KMS požaduje rozšíření počtu parkovacích stání před školou. Do plánovaného ukončení přestavby školy do 
konce roku 2021 nemohou učitelé parkovat v areálu školy. Od příštího školního roku 2021/2022 bude již výuka 
probíhat v ZŠ. Požadujeme, aby byl rozšířen počet stání provedených zpevněním plochy štěrkovou vrstvou, tzv. 
přírodní stání.  
 
2/1/21) Doplnění požadavku občanů Cihlářské ulice. I přes stálé požadavky KMS na zklidnění dopravy v Cihlářské 
ulici nedochází k výraznému zlepšení. Ze strany projíždějících řidičů není dodržována předepsaná rychlost v obytné 
zóně. Proto KMS doporučuji umístit z obou stran ulice vodorovnou značku 20 km.    
 
3/2/21) Paní Krejsarová předsedkyně Spolku Svobodné Dvory informovala o všech jednáních kolem nelegální 
ubytovny v areálu Ligmetu v Boční ulici. Petici proti nelegálním ubytovnám podepsalo k termínu schůze již 1160 
občanů. Bylo zahájeno řízení pro odstranění dočasné stavby (Unimo buňky postavené v roce 1972 na 10 let). KMS 
vznáší požadavek na informaci, zda ze strany Stavebního odboru pokračuje řízení k odstranění stavby.  
 
3/5/21) KMS požaduje na základě požadavku občanů projednání v Bezpečnostně dopravní komisi instalaci zrcadel na 
výjezdu z ulice Františka Žaloudka do ulice Pálenecké do obou směrů. 
 



 
 

 

 
Nově projednané úkoly:  
 
2/2/21) KMS požaduje z Bohdanečské ulici vytvořit obytnou zónu. V ulici není chodník a dochází zde k enormnímu 
nárůstu provozu vozidel. Zároveň komise požaduje, zachování zatravněných ploch na náměstí. Magistrát města 
požaduje provedení místního referenda k požadavku vytvoření Obytné zóny. Jedná se zejména o problematiku 
parkování vozidel.  
 
2/3/21) předseda KMS informoval komisi o dopisu odboru Správy majetku města o jednání s vlastníky pozemků za 
mateřskou školkou na Meteoru. Pozemky by měly být využity na rozšíření plochy pro hry dětí a možnosti přístavby 
stávající budovy. Odbor správy majetku vstoupil v jednání s majiteli dotčených pozemků. 
  
3/3/21) KMS byla požádána o vyvolání jednání s pracovníky magistrátu a odpovědnými zástupci zastupitelstva za 
tvorbu nového Územního plánu.  
 
3/4/21) KMS upozorňuje na slib instalace zrcadla na křižovatku K Metelce x Drtinova na základě petice občanů. Bylo 
provedeno místní šetření. Po provedení místního šetření pracovní skupina náměstkyně primátora pro řešení 
problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti souhlasí se záměrem umístění dopravního zrcadla a vodorovného 
značení hrany křižovatky označujícího místo pro zastavení vozidla v prostoru křižovatky. V této věci budou provedeny 
nezbytné kroky k zamyšlené realizaci. Odpověď na petici občanů ze dne 16.12.2019. 
 
3/6/21) KMS upozorňuje na nepořádek na chodníku před Dělnickým domem (č.p. 129). Jedná se zejména o spoustu 
nedopalků z cigaret od zaměstnanců firem. Zástupce KMS projednal požadavek s provozovatelem. Byla provedena   
náprava a nainstalován koš.  
 
3/8/21) KMS požaduje vybudování zpevněné plochy pod objemovými kontejnery v Chaloupkách. Kontejnery brání 
zejména v průjezdu zemědělské techniky a autobusů MHD. V případě, že nebude vybudována zpevněná plocha KMS 
požaduje jejich odstranění. Občané Chaloupek po přečtení zápisu požadují ponechání kontejneru na sklo.  
 
4/1/21) Občané Cihlářské ulice upozorňují na lokální topení v domě č. or. 21. Majitel používá nevhodné palivo, při jeho 
spalování dochází k dusivému a štiplavému kouři. Případ byl již v minulých letech řešen. KMS požaduje provedení 
kontroly ze strany kompetentních orgánů. 
 
4/2/21) Občané Hannovy a Kochanovy ulice požadují, aby při svozu odpadů kuka vozy Hradeckých služeb zajížděly 
do Kochanovy ulice. V současné době občané Kochanovy ulice musí umísťovat nádoby na odpad do prostoru 
křižovatky Hannova x Kochanova a po vyprázdnění nádob se křižovatka stává neprůjezdnou. 
 
 
Úkoly z dnešního jednání:  

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora: 

Body k projednání 3/4/21, 3/8/21, 4/1/21, 4/2/21     
 

Příští schůze KMS se uskuteční v zasedací místnosti komise 24. listopadu od 18:30 hod. 

za KMS Ing. Jan Klubíčko předseda komise  

 

 
 
 
                                                                    
  

 


