
 
Komise místní samosprávy Svobodné Dvory 

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

  
                                             Zápis č. 2/2022 
 
Přítomni: Ing. Arch. Hájek, Jedličková, Jirásek, Ing. Militký, Ing. Skaunic, Ing. Smetiprach, Ing. Podolský, Polanský, 

Hosté: Burkuš, Hampl, Ing. Klubíčko, Mgr. Kropáč, Mgr. M. Šeba, Mgr. J. Šeba,  

místo konání: zasedací místnost komise – 16.2.2022 

 

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.  

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.  

1/2/21) 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.  
 
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. 
 
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. Dle vyjádření pana nám. 
Marka předpokládaný termín odkoupení pozemků je I.Q. 2022. 
  
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.  

3/5/13) Školní hřiště - „Sportovní areál ve Svobodných Dvorech“. Byla podepsána smlouva s novou projektovou 
organizací na vypracování podkladů pro Územní rozhodnutí a Stavební řízení. Vedení školy požádalo Radu města o 
zařazení stavby do investičních priorit města. Pan ředitel v dopise upozorňuje na dlouhodobé problémy s (ne)plněním 
osnov pro tělesnou výchovu a nevhodné venkovní prostory pro školní družinu.  
 



 
 

 

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. Dle vyjádření zástupce odboru Životního prostředí bude provedena 
kontrola. 
  
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. Bylo uspořádáno místní referendum a 
občané se jednoznačně vyjádřili k vytvoření obytné zóny. 
 
4/2/21) Občané Hannovi a Kochanovi ulice požadují, aby při svozu odpadů kuka vozy Hradeckých služeb zajížděly do 
Kochanovi ulice. V současné době občané Kochanovi ulice musí umísťovat nádoby na odpad do prostoru křižovatky 
Hannova x Kochanova a po vyprázdnění nádob se křižovatka stává neprůjezdnou.  
  
5/1/21) KMS upozorňuje na přerušení stavebních prací na stavbě rekonstrukce základní školy. Stavba je bez 
jakéhokoliv zabezpečení rozestavěné stavby a může dojít k zatečení do školní budovy, částečně odkrytou střechou. 
Při nedodržení přijatého harmonogramu výstavby, zejména stavebním úpravám v budově školy, nebudou moci být pro 
školní rok 2022/2023 přijaty do první třídy všechny děti ze Svobodných Dvorů. Dle současného odhadu přijde k zápisu 
cca 40 dětí. KMS proto žádá Radu města o okamžité jednání k problematice dostavby školy, aby nedošlo 
k materiálovým a finančním škodám.  
 
5/3/21) KMS vznáší dotaz, zda je pokračováno v navazujících projektových etapách realizace úprav na silnici 
Spojovací   před školou, na ulici Dvorské u pošty a zejména na křižovatce DvorskáxCihlářskáxK Meteoru (vybudování 
kruhové křižovatky). Studie byla zpracována a projednána útvarem Hlavního architekta v 02/2020. (viz. Zápis ze 
schůze KMS č. 3/2020). 
  
5/5/21) KMS na základě upozornění občanů požaduje zrušení travnatých pásů na začátku ulice K Dolikám směrem k 
mateřské školce. Travnaté pásy jsou neustále znečišťovány psími exkrementy i přes nainstalovaný speciální koš na 
psí exkrementy. KMS žádá občany, aby po svých psech prováděli úklid na veřejných prostorech po celých 
Svobodných Dvorech. 
 
6/1/21) KMS na žádost občanů žádá upravení zastávky MHD Svobodné Dvory. Požadujeme vybavení zastávky 
bočními stěnami proti větru a dešti. 

6/2/21) KMS upozorňuje na propadlý kanál na křižovatce DvorskáxCihlářská a na snížení vozovky na této křižovatce 
ve směru ke Klacovské ulici (při dešti se v těchto místech zadržuje voda, vzhledem k tomu, že silnice již není 
vyspádována ke vpusti a dochází k uvolňování obrubníku). V obou případech se jedná o následek přepravy materiálu 
v rámci výstavby dálnice D11 

1/1/22) Ing. Skaunic informoval o pracovní schůzce dne 13.1.2022 s panem nám. Ing. Bláhou. Byla projednávána 
problematika výstavby školního sportovního areálu, otázka přerušení rekonstrukce základní školy a výstavba 
protihlukových stěn na úseku dálnice D11 06.  

1/2/22) Občané Spojovací ulice si stěžují na enormní zvýšení hluku od otevření dálničního úseku D11 06. Současný 
návrh protihlukových stěn považují za nedostatečný a požadují, aby PHS navržená vpravo od km 92,558-93,958 
začínala již od km 91,960 stejně jako je navržena PHS na levé straně.  KMS požaduje tuto problematiku projednat na 
příštím jednání k dostavbě dálnice D11 06. 

 

Nové projednané úkoly: 

3/8/21) KMS děkuje TS HK za vybudování zpevněné plochy pro velkoobjemové kontejnery v Chaloupkách.  

1/3/22) Občané Cihlářské ulice upozorňují na neustálé překračování rychlosti projíždějícími vozidly. Není 
respektována obytná zóna. Dle vyjádření pana Bocka městská policie může provádět měření rychlosti pouze 
v místech schválených policií ČR.  KMS požaduje zajištění občasné přítomnosti policie ČR v ranních hodinách (mezi 7 
a 8 hodinou). MMHK bylo doporučeno projednat tuto dlouhodobou problematiku přímo s Policii ČR.  

2/1/22) KMS na žádost občanů požaduje projednat v Bezpečnostně dopravní komisi instalaci dopravní značky snížení 
rychlosti 30 km na ulici Spojovací v Kozlovce a zároveň odstranění dopravní značku 30 km instalovanou na ulici 
Spojovací u točny autobusu MHD. 

2/2/22) TJ Slavoj, ZŠ a KMS uspořádají dne 12.3.2022 od 15 hod v Sokolovně tradiční dětský karneval. KMS 
odhlasovalo částku 5000,- Kč na ceny. 



 
 

 

2/3/22) KMS žádá Radu města o projednání personálních změn v komisi: ukončení členství pana Ing. Petra Militkého 
a paní Ludmily Jedličkové k 28.2.2022 a přijetí nových členů pana Mgr. Michala Kropáče, Mgr. Michala Šebu a      
Mgr. Jiřího Šebu od 1.3.2022. 

2/4/22) Z důvodu zrušení některých autobusových spojů linky č. 16 do Stěžer tyto spoje již nezajíždějí do Chaloupek a 
končí na Kozlovce. Občané Chaloupek požadují, aby autobusy zajížděly až do Chaloupek. KMS projedná požadavek 
s DPMHK. 

Úkoly z dnešního jednání:  

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora: 

Body k projednán 2/1/22, 2/3/22       
 
Příští schůze KMS se uskuteční v zasedací místnosti komise 23. března 2022 od 18:30 hod. 

  
 

 
 
 
                                                                    
  

 


