Komise místní samosprávy Plotiště nad Labem

Zápis č. 4 KMS Plotiště nad Labem ze dne 3. 4. 2019
Přítomni:

Mgr. Ing. Zdeněk Cvejn; Ing. Petr Wurm, MBA; Mgr. Pavel Bárta, Ph.D.; Michal Podlucký; Petr Žoček

Omluveni:

Mgr. Michaela Krušinová, Mgr. Lukáš Matějka

Hosté:
Místo konání:

Hasičská zbrojnice SDH Plotiště nad Labem, Říčařova 181, 503 01 Plotiště nad Labem

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):
16/5/6

KMS upozorňuje na havarijní stav (výmoly, díry) v celé délce ul. Petra Jilemnického. KMS žádá o postoupení SUS KHK. KMS
žádá celkovou rekonstrukci této ulice.
k 1. 9. 2016: Vyjádření Ing. Hrabáka – vedoucího střediska HK, Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o. ze dne 16. 6. 2016:
„Závada (2x příčný překop) byly předány Stavoce, která si je zadala SÚS KHK a.s. Ostatní závady vznikly propadem více než desetiletého
výkopu vody vlivem odčerpávání spodní vody při výstavbě kanalizace. Obě akce byly nevhodně projekčně připraveny a silnici silně poškodily.
Je třeba počítat, že budou odstraněny pouze nebezpečné závady až do doby ukončení výstavby sítí a následné rekonstrukce silnice.
Rekonstrukce silnic v zastoupení Královéhradeckého kraje připravuje SÚS KHK a.s. svým OPRS (oddělení přípravy a realizace staveb).
Všechny závady jsou předány systémem hlášení závad na výrobní organizaci SÚS KHK a.s.“
KMS bere zaslanou odpověď na vědomí. KMS žádá o sdělení termínu oprav havarijních závad. KMS dále žádá informaci, kdy bude provedena
celková rekonstrukce ul. P. Jilemnického. KMS žádá o informaci, jak probíhá reklamační řízení.
k 6. 10. 2016: KMS čeká na odpověď.
k 8. 12. 2016: náměstek primátora pro rozvoj města J. Vedlicha na veřejné schůzi 2. 11. 2016 občanům Plotišť n. L. sdělil, že město připravuje
společnou investiční akci s KHK v ul. P. Jilemnického (město provede výstavbu chodníků a SÚS KHK rekonstrukci vozovky). KMS žádá
o přesnější informaci o postupu přípravy akce, která povede k celkové rekonstrukci ulice. KMS čeká na odpověď i v dalších částech dotazů
(reklamační řízení, opravy havarijních závad).
k 5. 1. 2017, 2. 2. 2017, 9. 3. 2017, 6. 4. 2017, 2. 5. 2017, 1. 6. 2017: KMS čeká na odpověď.
Vyjádření náměstka primátora dr. Vedlicha, ze dne 20. 6. 2017:V současné době probíhá příprava sdružené investice Královéhradeckého
kraje (rekonstrukce vozovky) a města Hradce Králové (opravy chodníků). V součinnosti se SÚS KHK, správcem komunikace, je finalizována
smlouva o spolupráci k rekonstrukci ul. P. Jilemnického. Po vypracování bude smlouva předložena do orgánů města HK a bude vypsána
společná veřejná soutěž na projektanta rekonstrukce. Následně budou zahájeny projekční práce.
k 7. 9. 2017: KMS děkuje za odpověď. / k 5. 10. 2017, 2. 11. 2017, 7. 12. 2017, 10. 1. 2018, 1. 2. 2018, 1. 3. 2018, 12. 4. 2018, 3. 5. 2018, 7. 6.
2018, 5. 9. 2018, 3. 10. 2018, 1. 11. 2018, 6. 12. 2018, k 17. 1. 2019: KMS čeká na realizaci.
k 7. 2. 2019: Požadavek postoupen náměstkovi primátora pro investice Ing. Bláhovi – s termínem pro odpověď do 20.2.2019. k 14. 3. 2019:

k 3. 4. 2019: KMS čeká na odpověď.
16/7/9

KMS žádá zpracovat studii parkování (řešení dopravy v klidu) u ZŠ Masarykova - Jih a u pošty (P. Jilemnického č. p. 400)
jako přirozených center městských částí.
k 6. 10. 2016: KMS čeká na odpověď.
k 8. 12. 2016:a) KMS žádá o uvolnění finančních prostředků na zpracování požadované studie odborem hlavního architekta MMHK.
b) cílem žádosti KMS o zpracování studie řešení dopravy v klidu je zvýšení kapacity parkovacích míst v návaznosti (v docházkové vzdálenosti)
na zdravotní středisko ul. Koutníkova, na základní školu a hřiště, na poštu, městskou knihovnu, samoobsluhu a muzeum zahrádkářů, na
kostel, mateřskou školu a hřiště, na samoobsluhu u zast. MHD Říčařova, na hřbitov a na restaurace v městské části Plotiště nad Labem.
k 5. 1. 2017, 2. 2. 2017: KMS čeká na odpověď; k 9. 3. 2017: KMS vzala na vědomí informaci předsedy KMS Z. Cvejna, že Ing. arch. P.
Brůna, vedoucí odboru hl. architekta MMHK, bude požadovat uvolnění prostředků na zpracování studie parkování. KMS čeká na realizaci.
k 6. 4. 2017: KMS čeká na realizaci; k 2. 5.2017: KMS vzala na vědomí pracovní zadání pro zpracování studie „Zkapacitnění dopravy v klidu
v Hradci Králové – Plotiště n. L.“, kterou představil referent odboru hlavního architekta (oddělení architektury a regulace)Ing. Jan Sedunkaa
týká se možnosti parkování v oblastech u Masarykovy ZŠ - Jih v ul. Bezejmenná, u knihovny/pošty a u zastávky Plotiště kostel (reprezentační
dům). KMS čeká na zpracování studie.
k 1. 6. 2017: KMS čeká na zpracování studie; k 7. 9. 2017: Ing. Sedunka (MMHK) informoval o možnostech zřízení parkovacího stání v
prostoru ZŠ Masarykova (ul. Bezejmenná) a u České pošty (HK 16, ul. P. Jilemnického).
k 5. 10. 2017: Ing. Sedunka (MMHK) informoval o záporném stanovisku majitelů pozemku ohledně přenechání pozemku městu pro účely
zřízení parkoviště v lokalitě u pošty.
k 2. 11. 2017, 7. 12. 2017: KMS žádá o informaci o tom, jak bylo rozhodnuto o zpracované studii „Zkapacitnění dopravy v klidu v Hradci
Králové – Plotiště n. L.“
Komise místní samosprávy Plotiště nad Labem, kontakt: Mgr. Ing. Zdeněk Cvejn – předseda, telefon: 602 442 605

k 10. 1. 2018: KMS děkuje za informace o odhadu nákladů na pořízení studie parkování (cca 100 000 Kč) a přidělení těchto finančních
prostředků na rok 2018. KMS čeká na provedení studie.
k 1. 2. 2018, 1. 3. 2018, 12. 4. 2018, 3. 5. 2018, 7. 6. 2018, 5. 9. 2018, 3. 10. 2018, 1. 11. 2018, 6. 12. 2018, 17. 1. 2019, k 7. 2. 2019: KMS čeká
na zaslání studie. k 14. 3. 2019: KMS čeká na zaslání studie.
Účast zástupců KMS Plotiště nad Labem na setkání s vedením města ohledně zkapacitnění dopravy (parkování) v klidu v katastru Plotišť
nad Labem (u školy ZŠ Masarykova a u pošty Plotiště nad Labem) s vedením města dne 8. 8. 2018.

k 3. 4. 2019: KMS čeká na zaslání studie.
16/7/21

KMS žádá o umístění kryté autobusové zastávky linky č. 10 směr Plácky U Karosárny.
k 6. 10. 2016, 8. 12. 2016: KMS čeká na odpověď.
k 5. 1. 2017: KMS vzala na vědomí informaci technického koordinátora odboru správy majetku města MMHK M. Dyntara k vybudování kryté
zastávky. Předseda KMS sjedná místní šetření se zástupci MMHK k dané věci, které bude spojeno rovněž s projednáním požadavku v bodě
16/9/16.
Pro – 4, Proti – 1, Zdržel se – 0
k 2. 2. 2017: KMS čeká na realizaci místního šetření.
k 9. 3. 2017: KMS čeká na svolání místního šetření za účasti zástupců Dopravního podniku MHK, Technických služeb HK, odboru správy majetku
města MMHK a KMS.
k 6. 4. 2017, 2. 5. 2017, 1. 6. 2017: KMS čeká na svolání místního šetření.
Odpověď dr. Liškové - náměstkyně primátora pro oblast správy a majetku města a městských organizací, ze dne 29. 8. 2017: Případné úpravy
stanovišť pro kontejnery jsou organizačně zajišťovány Odborem strategického plánování a projektového řízení, kdy OHA v této věci
spolupracuje z hlediska podmínek řešení veřejného prostoru a dopravy. Ze strany paní náměstkyně Liškové bylo požadováno svolání místního
šetření za účasti zástupců KMS, odboru majetku, odboru dopravy a Hradeckých služeb.
k 7. 9. 2017, 5. 10. 2017: KMS žádá o svolání místního šetření (KMS, odbor majetku, odbor dopravy a Hradeckých služeb).
k 2. 11. 2017, 7. 12. 2017, 10. 1. 2018, 1. 2. 2018, 1. 3. 2018, 12. 4. 2018, 3. 5. 2018: KMS žádá o informaci, proč dosud nebylo rozhodnuto o
svolání místního šetření.
k 7. 6. 2018: KMS čeká na odpověď s termínem do 22. 6. 2018. K 5. 9. 2018, 3. 10. 2018, 1. 11. 2018, 6. 12. 2018, k 17. 1. 2019, k 7. 2. 2019:
KMS čeká na odpověď. k 14. 3. 2019, k 3. 4. 2019: KMS čeká na odpověď.

16/9/6

KMS se seznámila s pokrytím Plotišť nad Labem tlampači místního rozhlasu a o existenci míst, kde není rozhlas slyšet. KMS
žádá o rozšíření (doplnění) systému rozhlasu, aby byl dostupný i v ulicích Na Důchodě, Husitská a Předměřická. Přesná místa
komise případně doplní.
k 5. 1. 2017: KMS čeká na odpověď.
k 2. 2. 2017: KMS se seznámila s vyjádřením společnosti Mopos k rozšíření instalace místního rozhlasu, podle níž v ul. Na Důchodě
a
Husitské není na co zavěsit kabelové vedení 100 V pro rozhlas a ukládat jej do země je ekonomicky a technicky náročné (povolení, překopy,
zajištění stávajících instalací atd.). Druhá varianta instalovat bezdrátové vysílací stanice a kombinovat je v uvedených ulicích se stávajícím
rozvodem je rovněž nákladná.
KMS žádá o realizaci místního rozhlasu alespoň v ul. Předměřická, kde by mohly být umístěny 2 reproduktory na betonový sloup před domem
čp. 409.
k 9. 3. 2017: KMS čeká na odpověď.
k 6. 4. 2017: KMS děkuje za realizaci.
k 2. 5. 2017: KMS vzala na vědomí informaci z odboru vnitřních služeb MMHK, že v souvislosti s pracemi v ul. Višňová a U Náhona byla
opomenuta otázka rozvodu místního rozhlasu a do budoucna dojde k demontáži veškerého nadzemního vedení. KMS požaduje vyřešit nastalou
situaci v této lokalitě bezdrátovým rozvodem místního rozhlasu,který je levnější variantou, než provedení nových výkopových prací. Tímto
způsobem KMS zároveň požaduje rozšířit místní rozhlas v ulicích Na Důchodě a Husitská, případně v dalších „hluchých“ místech Plotišť
n. L. Zároveň KMS upozorňuje občany, že v ul. Višňová a U Náhona bude rozhlas mimo provoz. k
1. 6. 2017, 7. 9. 2017, 5. 10. 2017: KMS čeká na odpověď.
k 2. 11. 2017: KMS děkuje za informaci o změně správce místních rozhlasů, kterým budou Technické služby Hradec Králové. Vzhledem k této
skutečnosti žádá KMS o zařazení nákladů na rozšíření rozhlasu ve výše uvedených lokalitách do rozpočtu TSHK.
k 7. 12. 2017: KMS čeká na odpověď.
k 10. 1. 2018: KMS děkuje za předání požadavku na rozšíření místního rozhlasu řediteli TSHK T. Pospíšilovi. KMSžádá ředitele TSHK o
stanovisko k zařazení nákladů na rozšíření rozhlasu v ulicích Na Důchodě a Husitská, případně v dalších „hluchých“ oblastech Plotišť n. L., do
rozpočtu TSHK.
k 1. 2. 2018, 1. 3. 2018: KMS čeká na odpověď (stanovisko ředitele TSHK).
k 12. 4. 2018: KMS děkuje za informaci o stavu financí určených na rozvoj a údržbu místního rozhlasu. KMS žádá o celkovou nápravu
havarijního stavu, na které jsou pro letošní rok v rámci údržby přiděleny finance, a o zařazení investic na rozvoj rozhlasu do rozpočtu na rok
2019.
k 3. 5. 2018: KMS čeká na odpověď. Zároveň oznamuje občanům Plotišť n. L., že do provedení rekonstrukce či alespoň zásadní opravy vedení
rozhlasu, přesto, že byla pořízena nová ústředna, ukončuje hlášení místním rozhlasem, které za současné situace postrádá smyslu.
k 7. 6. 2018, 5. 9. 2018, 3. 10. 2018, 1. 11. 2018, 6. 12. 2018, k 17. 1. 2019: viz bod 17/7/13 (Požadavek KMS přesunut do Evidence projektů
a zodpovědnou osobou určena Ing. Lucie Hartmanová). k 14. 3. 2019: KMS pověřila jednáním o získání finanční podpory na evidovaný projekt
předsedu KMS. k 3. 4. 2019: Bylo upomínáno. KMS čeká na odpověď.

16/9/7

KMS žádá o umístění dopravního značení v ul. P. Jilemnického, které by zakázalo nákladní tranzitní dopravu v obou směrech
této části silnice III. třídy. Tuto možnost naznačil vedoucí oddělení pozemních komunikací odboru dopravy MMHK M. Kabrhel
na veřejné schůzi s občany Plotišť n. L. (2. 11. 2016) a je uvedena jako závěr č. 5 návrhu závěrů z této schůze.

2

k 5. 1. 2017: KMS čeká na odpověď.
k 2. 2. 2017: Dle pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti podobná projektová
dokumentace na posouzení možnosti omezení tranzitní dopravy na silnici Ill. třídy byla řešena na ul. Velká a Pouchovská a lze konstatovat, že
návrh na omezení tranzitní dopravy se v obou případech jeví v dané oblasti jako nevhodný. Důvodem je především, že se jedná o krajskou silnici
Ill. třídy a zároveň o sběrnou komunikaci s významnou dopravní funkcí. Na silnici v ul. P. Jilemnického je napojeno množství dalších
komunikací, místních i účelových, a sjezdů. Současně nelze vytyčit korektně objízdnou trasu takovým způsobem, aby nedošlo ke zhoršení
životního prostředí i bezpečnostní situace na průtahu ostatních silnic v daném území.
KMS se neztotožňuje s uvedenou argumentací pracovní skupiny, která se týká ulic přímo napojených na průmyslovou oblast Hradce Králové, a
žádá o provedení obdobné projektové dokumentace na posouzení omezení tranzitní dopravy, která by zohlednila dopravní poměry v místní části
Plotiště nad Labem.
k 9. 3. 2017, 6. 4. 2017: KMS čeká na odpověď.
k 2. 5. 2017: Oddělení kanceláře primátora předalo požadavek náměstkyni primátora pro oblast správy majetku města a městských organizací
R. Liškové a náměstku primátora pro rozvoj města J. Vedlichovi. KMS čeká na jejich odpověď.
k 1. 6. 2017: KMS čeká na odpověď náměstků primátora pro oblast správy majetku města a městských organizací R. Liškové a pro rozvoj města
J. Vedlicha.
k 7. 9. 2017: Ing. Sedunka poskytl informace ohledně dopravní situace včetně té tranzitní na komunikacích Pl. n. L. Na základě této informace KMS
Pl. n. L. požaduje zpracovat studii na omezení tranzitní dopravy v ul. P. Jilemnického.
k 5. 10. 2017, 2. 11. 2017, 7. 12. 2017: KMS čeká na realizaci.
k 10. 1. 2018,1. 2. 2018: KMS žádá, na základě průběžných výsledků jednání pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky
v oblasti dopravy a bezpečnosti, o provedení průzkumu intenzity tranzitní dopravy v ulici P. Jilemnického.
k 1. 2. 2018,1. 3. 2018: KMS čeká na odpověď.
k 12. 4. 2018: KMS vítá informaci, že odbor hlavního architekta MMHK zajistí průzkum tranzitní dopravy, a čeká na jeho výsledky. k
3. 5. 2018, 7. 6. 2018, 5. 9. 2018, 3. 10. 2018: KMS čeká na výsledky průzkumu.
k 1. 11. 2018: KMS obdržela informaci od Ing. Sedunky, že proběhne zpracování stavu tranzitní dopravy v dotčené komunikaci s termínem do
25. 1. 2019 firmou Viaprojekt s.r.o.
k 6. 12. 2018, k 17. 1. 2019, k 7. 2. 2019: KMS čeká na výsledky průzkumu. k 14. 3. 2019: KMS děkuje za zaslaný průzkum a bere na vědomí
výsledek studie (studie v příloze: Vysledek_studie_tranzitni_dopravy_v_katastru_Plotist_nad_Labem). KMS projedná závěry studie na
dubnovém zasedání. k 3. 4. 2019: KMS přeložila projednání na květnové zasedání.

16/9/9

Vyjádření k bodu 3/10/16 KMS Svobodné Dvory, která dlouhodobě požaduje, aby byla zajištěna oprava cyklostezky/chodníku
na ul. Koutníkova směrem do Plotišť nad Labem. Na základě poskytnutých informací žádá KMS Plotiště nad Labem město HK
o převzetí chodníku a cyklostezky do jeho majetku od KHK a následné zařazení do údržby.
k 5. 1. 2017, 2. 2. 2017: KMS čeká na odpověď.
k 9. 3. 2017: KMS děkuje za informaci o předání požadavku náměstkyni primátora pro oblast správy majetku města a městských organizací
R. Liškové a čeká na její odpověď.
Pro – 3, Proti – 0, Zdržel se – 1
k 6. 4. 2017, 2. 5. 2017,1. 6. 2017: KMS čeká na odpověď.
Odpověď dr. Liškové, náměstkyně primátora pro oblast správy majetku města a městských organizací, ze dne 29. 8. 2017:Vyjádření OHA: Z
hlediska provozu cyklistické dopravy je oprava tohoto úseku stezky pro chodce a cyklisty (včetně odstranění bariér) potřebná - v současné
době se jedná o jedinou možnost jízdy cyklistů v ul. Koutníkova. Pozemky pod chodníky a stezkami by měly být z převážné většiny v majetku
města a z hlediska kompetencí věc spadá do působnosti správy majetku města, resp. TSHK. Na opravy stezek pro chodce a cyklisty pamatuje i
dotační program SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury).
k 7. 9. 2017: KMS děkuje za informaci a žádá TSHK o realizaci oprav. K 5. 10. 2017: KMS čeká na realizaci. k
2. 11. 2017: KMS děkuje za průběžnou odpověď a dále čeká na realizaci.
k 7. 12. 2017, 10. 1. 2018, 1. 2. 2018, 1. 3. 2018, 12. 4. 2018, 3. 5. 2018, 7. 6. 2018, 5. 9. 2018, 3. 10. 2018, 1. 11. 2018, 6. 12. 2018, k 17. 1. 2019,
k 7. 2. 2019, k 14. 3. 2019, k 3. 4. 2019: KMS čeká na realizaci.

16/9/16

KMS žádá o zlepšení podmínek pro cestování z autobusové zastávky MHD Karosárna linky č. 10 směr ČKD-Plotiště, na
jejímž nástupišti jsou v současné době umístěny kontejnery na tříděný odpad a chybí zastřešení. Podnět vzešel od
K. Boguschové na veřejné schůzi vedení města s občany Plotišť nad Labem (2. 11. 2016).
k 5. 1. 2017: Viz bod 16/7/21 (předseda KMS svolá místní šetření). k
2. 2. 2017: KMS čeká na realizaci místního šetření.
k 9. 3. 2017: KMS čeká na svolání místního šetření za účasti zástupců Dopravního podniku MHK, Technických služeb HK, odboru správy majetku
města MMHK a KMS.
k 6. 4. 2017, 2. 5. 2017, 1. 6. 2017, 7. 9. 2017, 5. 10. 2017: KMS čeká na svolání místního šetření.
k 2. 11. 2017, 7. 12. 2017, 10. 1. 2018,1. 2. 2018,1. 3. 2018,12. 4. 2018,3. 5. 2018:KMS žádá o informaci, proč dosud nebylo paní náměstkyní
primátora pro oblast správy majetku města a městských organizací R. Liškovou svoláno místního šetření.
k 7. 6. 2018, 5. 9. 2018, 3. 10. 2018, 1. 11. 2018: KMS děkuje za přesunutí kontejnerů a čeká na odpověď ohledně zastřešení autobusové
zastávky.
k 6. 12. 2018, k 17. 1. 2019, k 7. 2. 2019: Předáno k vyřízení JUDr. Pourové (náměstkyni primátora pro oblast majetku a gesci městských
organizací) k projednání s DPmHK – s termínem pro odpověď do 20.2.2019. KMS čeká na odpověď ohledně zastřešení autobusové
zastávky. k 14. 3. 2019, k 3. 4. 2019: KMS čeká na odpověď.

17/1/6

KMS žádá o opravu nerovného povrchu zálivu v zastávce MHD Plotiště škola, směr Lochenice.
k 2. 2. 2017: KMS čeká na odpověď.
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k 9. 3. 2017: KMS děkuje za informaci od Ing. L. Hrabáka, vedoucího střediska HK Správy silnic Královéhradeckého kraje, že budou opravy
provedeny do 31. 8. 2017.KMS čeká na realizaci
k 6. 4. 2017, 2. 5. 2017, 1. 6. 2017, 7. 9. 2017, 5. 10. 2017, 2. 11. 2017, 7. 12. 2017: KMS čeká na realizaci, která neproběhla v přislíbeném
termínu.
k 10. 1. 2018: KMS děkuje za dílčí opravu a žádá o sdělení, kdy bude realizována úplná oprava povrchu zálivu zastávky MHD.
k 1. 2. 2018, 1. 3. 2018, 12. 4. 2018, 3. 5. 2018, 7. 6. 2018, 5. 9. 2018, 3. 10. 2018, 1. 11. 2018, 6. 12. 2018, k 17. 1. 2019, k 7. 2. 2019,
k 14. 3. 2019: KMS čeká na odpověď. k 3. 4. 2019: Bylo upomínáno. KMS děkuje za odpověď z MM HK a bude společně s

Odborem majetku urgovat SÚS KHK.
17/2/11

KMS žádá o vybudování bezbariérových sjezdů/nájezdů na chodníky na křižovatce ulic P. Jilemnického a U Dřevony.
k 9. 3. 2017: KMS čeká na odpověď. K 6. 4. 2017: KMS vzala na vědomí informaci, že TSHK dle plánu prací počítají s obnovou uvedených
chodníků a sjezdů. KMS čeká na realizaci.
k 2. 5. 2017, 1. 6. 2017, 7. 9. 2017, 5. 10. 2017, 2. 11. 2017, 7. 12. 2017, 10. 1. 2018, 1. 3. 2018, 12. 4. 2018, 3. 5. 2018, 7. 6. 2018,
5. 9. 2018, 3. 10. 2018, 1. 11. 2018, 6. 12. 2018, k 17. 1. 2019, k 7. 2. 2019, k 14. 3. 2019: KMS čeká na realizaci. k 3. 4. 2019: Bylo

upomínáno. KMS čeká na odpověď.
17/5/2

Předseda KMS informoval o postupu získávání dobrovolníků pro dozor u přechodů pro chodce před ZŠ. KMS učiní výzvu na
svých informačních prostředcích k náboru těchto dobrovolníků.
k 1. 6. 2017: Členka KMS M. Krušinová informovala o připravované výzvě občanům s možností přihlásit se za dobrovolné hlídky na přechodech
při cestě do školy.
k 7. 9. 2017: Výzva pro účast v dobrovolných hlídkách bude vyvěšena na nástěnky KMS Pl. n .L.
k 5. 10. 2017: KMS děkuje za realizaci M. Krušinové. K 2. 11. 2017: KMS žádá městskou policii o přidělení asistenta prevence kriminality u
přechodu pro chodce u ZŠ Masarykova. K 7. 12. 2017: KMS čeká na odpověď.
k 10. 1. 2018: KMS byla informována o nedostatku asistentů prevence kriminality přidělených na přechody pro chodce u základních škol a
nedostatku financí na jejich odměňování. KMS žádá náměstka primátora M. Jaroše a odbor školství a volnočasových aktivit dětí MMHK o
řešení těchto problémů.
k 1. 2. 2018, 1. 3. 2018: KMS čeká na odpověď. K 12. 4. 2018: KMS se seznámila s odpovědí náměstka primátora pro oblast školství, sportu
a životního prostředí M. Jaroše, že oblast nespadá do jeho kompetencí, ale je věcí MPHK. KMS žádá o navýšení rozpočtu MPHK.
k 3. 5. 2018: KMS čeká na odpověď. k 7. 6. 2018: KMS žádá radu MHK o navýšení rozpočtu MPHK na získání dobrovolníků pro dozor na
přechodech.
k 5. 9. 2018: Děkujeme za reakci ředitele MPHK a aktivitu MP podporujeme. KMS žádá o navýšení rozpočtu MPHK na asistenty bezpečnosti
přechodu pro chodce u hradeckých základních škol a to včetně na asistenta u ZŠ Masarykova Plotiště nad Labem.
k 3. 10. 2018, 1. 11. 2018, k 6. 12. 2018: KMS čeká na odpověď.
k 17. 1. 2019: KMS, na základě informace MPHK, žádá náměstka primátora pro oblast školství o zajištění tzv. Bezpečnostního dobrovolníka
v rámci stejnojmenného projektu ministerstva vnitra.
k 7. 2. 2019: Požadavek předán k vyřízení Ing. Štajerové (náměstkyni primátora pro oblast ekonomiky) s termínem pro odpověď do 20.2.2019.
KMS čeká na odpověď. k 14. 3. 2019: KMS čeká na odpověď. k 3. 4. 2019: Bylo upomínáno. KMS čeká na odpověď.

17/7/3

Na podnět obyvatel Pl. n. L. žádá KMS Pl. n. L. o opravu výmolů v ul. Říčařova především v úseku kolem hřbitova.
k 5. 10. 2017: KMS čeká na odpověď.
k 2. 11. 2017: KMS děkuje za zanesení požadavku na celkovou rekonstrukci předmětného úseku ulice, včetně zbudování chodníku, do
zásobníku projektů města a za informaci, že tento požadavek čeká na přidělení prostředků na projektovou přípravu.
k 7. 12. 2017, 10. 1. 2018, 1. 3. 2018: KMS čeká na přidělení prostředků na projektovou přípravu.
k 12. 4. 2018: KMS vzala na vědomí informaci, že výtluky na silnici v ul. Říčařova byly opraveny ve 47. týdnu r. 2017, a upozorňuje, že
požadovala zařazení prostředků na celkovou rekonstrukci ulice. KMS čeká na přidělení prostředků na projektovou přípravu.
k 3. 5. 2018, 7. 6. 2018, 5. 9. 2018, 3. 10. 2018, 1. 11. 2018, 6. 12. 2018, k 17. 1. 2019, k 7. 2. 2019, k 14. 3. 2019: KMS čeká na přidělení
prostředků na projektovou přípravu. k 3. 4. 2019: Bylo upomínáno. KMS čeká na odpověď ohledně přidělení financí.

17/7/4

KMS Pl. n. L. žádá o vybudování chodníku v ul. Říčařova na její pravé straně v úseku od hřbitova (na úrovni diagnostického
ústavu) směrem k ul. Petra Jilemnického.
k 5. 10. 2017: KMS čeká na odpověď; k 2. 11. 2017: Viz odpověď na předchozí bod.
k 7. 12. 2017, 10. 1. 2018, 1. 2. 2018, 1. 3. 2018, 12. 4. 2018, 3. 5. 2018, 7. 6. 2018, 5. 9. 2018, 3. 10. 2018, 1. 11. 2018, 6. 12. 2018, k 17. 1. 2019,
k 7. 2. 2019, k 14. 3. 2019: KMS čeká na přidělení prostředků na projektovou přípravu. k 3. 4. 2019: Bylo upomínáno. KMS čeká na

odpověď ohledně přidělení financí.
17/7/5

Na podnět obyvatel Pl. n. L. žádá KMS Pl. n. L. o umístění dopravní značky "Průjezd zakázán" na oba konce ulice Říčařova z
důvodu stížností obyvatel na nárůst dopravní zátěže v této ulici. KMS tak vychází ze seznámení se s výhledem na dopravní
situaci v této ulici, kdy se počítá s jejím ustálením na hodnotě maximálně 80 aut/den do roku 2030 (viz bod 17/9/10).
k 5. 10. 2017: KMS čeká na odpověď.
k 2. 11. 2017: KMS děkuje za sdělení stanoviska nedoporučujícího umístění dopravní značky a naopak doporučujícího provedení stavebních
úprav vedoucích ke zklidnění ulice. Záměr částečné rekonstrukce ul. Říčařova po hranící diagnostického ústavu byl zařazen do zásobníku
projektů (viz předchozí dva body). KMS žádá o předání požadavku MPHK k zajištění zvýšení dozoru nad dodržováním dopravních předpisů v
ulici.
k 7. 12. 2017: KMS čeká na přidělení prostředků na projektovou přípravu rekonstrukce. Ve věci zvýšení dozoru KMS čeká na odpověď.
k 10. 1. 2018: KMS čeká na přidělení prostředků na projektovou přípravu rekonstrukce. Dále byla KMS informována, že se hlídky MPHK při

4

kontrolách Plotišť n. L. zaměří na dodržování dopravních předpisů v ul. Říčařova.
k 1. 2. 2018, 1. 3. 2018, 12. 4. 2018, 3. 5. 2018, 7. 6. 2018, 5. 9. 2018, 3. 10. 2018, 1. 11. 2018, 6. 12. 2018, k 17. 1. 2019, k 7. 2. 2019,
k 14. 3. 2019: KMS čeká na přidělení prostředků na projektovou přípravu. k 3. 4. 2019: Bylo upomínáno. KMS čeká na odpověď

ohledně přidělení financí.
17/7/11

Na základě poskytnuté informace (bod 16/7/9, ke dni 7. 9. 2017) o možnostech parkování, KMS žádá o zkapacitnění dopravy
v klidu v k. ú. Pl. n. L. v oblasti kolem ZŠ Masarykova (ul. Bezejmenná) a České pošty (ul. P. Jilemnického).
k 5. 10. 2017: KMS čeká na odpověď.
k 2. 11. 2017: KMS děkuje za odpověď a žádá o informaci o tom, jak bylo rozhodnuto o zpracované studii „Zkapacitnění dopravy v klidu
v Hradci Králové – Plotiště n. L.“
k 7. 12. 2017: KMS děkuje za průběžnou informaci a dále čeká na rozhodnutí o studii.
k 10. 1. 2018: KMS děkuje za informace o odhadu nákladů na pořízení studie parkování (cca 100 000 Kč) a přidělení těchto finančních prostředků
na rok 2018. KMS čeká na provedení studie.
k 1. 2. 2018, 1. 3. 2018, 12. 4. 2018, 3. 5. 2018, 7. 6. 2018, 5. 9. 2018, 3. 10. 2018, 1. 11. 2018, 6. 12. 2018, k 17. 1. 2019, k 7. 2. 2019,
k 14. 3. 2019: KMS čeká na zaslání studie. k 3. 4. 2019: Bylo upomínáno. KMS čeká na odpověď ohledně zaslání studie.

17/7/13

KMS Pl. n. L. byla seznámena s odpojením místního rozhlasu v ul. Na Důchodě. KMS požaduje obnovu jeho provozu pomocí
bezdrátového spojení.
k 5. 10. 2017: KMS čeká na odpověď.
k 2. 11. 2017: KMS děkuje za informaci o změně správce místních rozhlasů, kterým budou Technické služby Hradec Králové. Vzhledem k této
skutečnosti žádá KMS o zařazení nákladů na obnovu rozhlasu ve výše uvedené lokalitě do rozpočtu TSHK.
k 7. 12. 2017: KMS čeká na odpověď.
k 10. 1. 2018: KMS děkuje za předání požadavku na rozšíření místního rozhlasu řediteli TSHK T. Pospíšilovi. KMS žádá ředitele TSHK o
stanovisko k zařazení nákladů na rozšíření rozhlasu v ulicích Na Důchodě a Husitská, případně v dalších „hluchých“ oblastech Plotišť n. L., do
rozpočtu TSHK.
k 1. 2. 2018, 1. 3. 2018: KMS čeká na odpověď (stanovisko ředitele TSHK).
k 12. 4. 2018: KMS děkuje za informaci o stavu financí určených na rozvoj a údržbu místního rozhlasu. KMS žádá o celkovou nápravu
havarijního stavu, na které jsou pro letošní rok v rámci údržby přiděleny finance, a o zařazení investic na rozvoj rozhlasu do rozpočtu na rok
2019.
k 3. 5. 2018: KMS čeká na odpověď. Zároveň oznamuje občanům Plotišť n. L., že až do provedení kompletní opravy místního rozhlasu, přesto,
že byla pořízena nová ústředna, přerušuje hlášení rozhlasem, které za současné situace postrádá smyslu.
k 7. 6. 2018, 5. 9. 2018, 3. 10. 2018: KMS čeká na odpověď.
k 1. 11. 2018: KMS děkuje za zařazení obnovy místního rozhlasu do městské Evidence projektů do rozpočtu investičních akcí (pověřenou
osobou Ing. Lucie Hartmanová) a čeká na realizaci.
k 6. 12. 2018, k 17. 1. 2019, k 7. 2. 2019, k 14. 3. 2019: KMS čeká na realizaci. k 3. 4. 2019: Bylo upomínáno. KMS čeká na odpověď.

17/10/3

KMS doporučuje dodatečnou výsadbu višní v ul. Višňová jako náhradu za uhynulé jedince.
k 10. 1. 2018: KMS čeká na odpověď. K 1. 2. 2018: KMS děkuje za sdělení, že je požadavek řešen s příslušnými správci. KMS čeká na
realizaci. K 1. 3. 2018: KMS čeká na realizaci.
k 12. 4. 2018: KMS vzala na vědomí informaci MMHK o nových pravidlech vyřizování podnětů komisí místních samospráv, podle nichž mají
komise urgovat vyřízení svých požadavků u odborných gestorů. KMS žádá o dořešení tohoto požadavku v původním režimu.
k 3. 5. 2018, 7. 6. 2018, 5. 9. 2018, 3. 10. 2018, 1. 11. 2018, 6. 12. 2018, k 17. 1. 2019, k 7. 2. 2019, k 14. 3. 2019: KMS čeká na realizaci. k 3.

4. 2019: Bylo urgováno. KMS čeká na odpověď ohledně termínu realizace.
17/10/4

KMS žádá o svolání místního šetření k možnosti ozelenění městského pozemku u křižovatky ul. Bezejmenná a Bekova
(pozemková parc. č. 1461/1 v k.ú. Plotiště nad Labem).
k 10. 1. 2018: KMS čeká na odpověď. K 1. 2. 2018: KMS děkuje za sdělení, že je požadavek řešen s příslušnými správci. KMS čeká na
realizaci. K 1. 3. 2018: KMS čeká na realizaci.
k 12. 4. 2018: KMS vzala na vědomí informaci MMHK o nových pravidlech vyřizování podnětů komisí místních samospráv, podle nichž mají
komise urgovat vyřízení svých požadavků u odborných gestorů. KMS žádá o dořešení tohoto požadavku v původním režimu.
k 3. 5. 2018, 7. 6. 2018, 5. 9. 2018, 3. 10. 2018: KMS čeká na odpověď.
k 1. 11. 2018: Zástupce KMS Petr Wurm bude účasten místního šetření se zástupcem TSHK.
k 6. 12. 2018, k 17. 1. 2019: KMS čeká na reakci z TSHK.
k 7. 2. 2019: Místopředseda KMS Ing. Petr Wurm se sešel se zástupcem TSHK, kdy bylo přislíbeno osazení výše zmíněné zelené plochy javory.
KMS děkuje a čeká na realizaci. k 14. 3. 2019, k 3. 4. 2019: KMS čeká na realizaci.

18/1/5

KMS žádá o reklamaci provedeného díla - opravy nerovného povrchu zálivu v zastávce MHD Plotiště škola, směr Terminál
HD, který není správně vyspádován pro odtok srážkových vod. Foto viz příloha.
k 1. 2. 2018, 1. 3. 2018: KMS čeká na odpověď.
k 12. 4. 2018: Závada byla nahlášena společnosti Údržba silnic Královéhradeckého kraje. KMS děkuje a čeká na vyřízení reklamace.
k 3. 5. 2018, 7. 6. 2018, 5. 9. 2018, 3. 10. 2018, 1. 11. 2018, 6. 12. 2018, k 17. 1. 2019, k 7. 2. 2019, k 14. 3. 2019, k 3. 4. 2019: Bylo

upomínáno. KMS čeká na odpověď ohledně realizace.
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18/3/4

KMS žádá o zapravení výmolu v komunikaci ulice Předměřická před domy číslo popisné 380 a 406 – 408 a přikládá fotografie
dotčeného místa (ul_Predmericka_vymol_I a ul_Predmericka_vymol_II).
k 12. 4. 2018, 3. 5. 2018: KMS čeká na odpověď. K 7. 6. 2018, 5. 9. 2018, 3. 10. 2018: KMS čeká na odpověď, která měla být poskytnuta do
31. 5. 2018.
k 1. 11. 2018: KMS děkuje za vyjádření TSHK, které informovaly o nenalezení zmiňovaných výmolů.
k 6. 12. 2018: KMS děkuje za opakované sdělení, že výmoly nebyly zjištěny. KMS upřesňuje, že jde o špatně provedený odvod vody, když z
„lavoru“ ve vozovce při deštích neodtéká voda (viz foto příloha: ul_Predmericka_vymoly_III). k 17. 1. 2019: KMS čeká na odpověď.
k 7. 2. 2019: Požadavek předán k vyřízení technickému koordinátorovi na odbor správy majetku města k vyřešení se správcem TSHK s termínem
pro zaslání odpovědi do 20. 2. 2019. KMS čeká na odpověď. k 14. 3. 2019: KMS obdržela odpověď Správy majetku města HK a její projednání
odložila na dubnové zasedání. k 3. 4. 2019: KMS děkuje za odpověď.

18/4/3

KMS žádá, na základě výzvy oddělení rozvoje města MMHK ze dne 4. 5. 2018, o přemístění kontejnerů:
a) z chodníku u křižovatky ulic U Dřevony a P. Jilemnického (viz bod 17/7/15),
b) ze zastávky MHD Karosárna v ul. Předměřická (na panely vedle silnice cca 100 m směrem severozápadním od
současného stanoviště - podél pozemku p.č. 1558/15 v k.ú. Plotiště nad Labem),
c)

z chodníku u křižovatky ulic Bezejmenná a Mládeže (zpět na původní stanoviště).

k 3. 5. 2018: KMS čeká na odpověď.
k 7. 6. 2018, 5. 9. 2018: KMS čeká na odpověď. K 3.10. 2018: Kontejnery u zastávky MHD Karosárna budou Hradeckými službami přesunuty
na panelku pp. č. 1558/15 v k. ú. Plotiště nad Labem.
k 1. 11. 2018: KMS děkuje za realizaci bodu c) a b). A čeká na realizaci v bodě a).
k 6. 12. 2018, k 17. 1. 2019: KMS čeká na realizaci v bodě a).
k 7. 2. 2019: Požadavek předán k vyřízení na odd. rozvoje města k vyřešení se správcem Hradecké služby s termínem pro zaslání odpovědi do
20. 2. 2019. KMS čeká na odpověď.
k 14. 3. 2019: Předseda KMS informoval o situaci ohledně přemístění kontejnerů na tříděný odpad na křižovatce ulic Petra Jilemnického a
U Dřevony, kdy na základě jednání mezi správcem Hradecké služby, KMS a občany dotčené lokality budou kontejnery přesunuty dle požadavku
v bodě a).

k 3. 4. 2019: Přemístěn kontejner na sklo. KMS čeká na realizaci přemístění ostatních kontejnerů.
18/4/4

KMS žádá o zřízení parkoviště pro návštěvníky hřbitova v Plotištích n. L., před jeho vstupem na pozemku p.č. 135/4, k.ú.
Plotiště nad Labem (ostatní komunikace ve vlastnictví MHK).
Pro – 4, Proti – 0, Zdržel se – 1
k 3. 5. 2018, 7. 6. 2018, 5. 9. 2018, 3. 10. 2018, 1. 11. 2018, 6. 12. 2018, k 17. 1. 2019: KMS čeká na odpověď, která měla být poskytnuta do
22. 6. 2018.
k 7. 2. 2019: KMS děkuje za zařazení požadavku do evidence projektů a žádá o zařazení do rozpočtu na rok 2019.

k 14. 3. 2019: KMS čeká za zařazení do rozpočtu.
18/6/4

KMS žádá o prořezání náletové zeleně v ul. Zahrádkářská mezi zahradnictvím a fotbalovým hřištěm.
k 5. 9. 2018, 3. 10. 2018, 1. 11. 2018: KMS děkuje za odpověď TSHK o chystaném prořezu náletové zeleně v požadovaném úseku.
k 6. 12. 2018, k 17. 1. 2019, k 7. 2. 2019, k 14. 3. 2019, k 3. 4. 2019: Bylo upomínáno. KMS čeká na odpověď ohledně realizace.

18/7/4

KMS žádá o opravu výmolu v ulici Mládeže před domem č. p. 489.
k 3. 10. 2018, 1. 11. 2018, 6. 12. 2018, k 17. 1. 2019, k 7. 2. 2019, k 14. 3. 2019: KMS čeká na realizaci.

18/10/3

KMS obdržela dopis občanky a zástupců společností podnikajících v areálu ležícího na vedlejší komunikaci v ulici Koutníkova
581/46. Po provedení rekonstrukce silničního okruhu města v ul. Koutníkově došlo ke změně dosavadního vodorovného značení
(nově dvojitá plná čára), které neumožňuje odbočení vlevo a vjezd do vedlejší ulice při jízdě ve směru z centra města. KMS
doporučuje MMHK kontaktovat správce komunikace za účelem zajištění dopravní obslužnosti v této vedlejší ulici a obnovení
původního značení (dvojitá podélná čára přerušovaná).
k 17. 1. 2019: k 7. 2. 2019: KMS čeká na odpověď „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a
bezpečnosti“, která má naplánováno zasedání na 7. 2. 2019.
k 14. 3. 2019: Na základě odpovědi MM HK (Zápis číslo 2/2019 Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti
dopravy a bezpečnosti dne 7.2.2019: Komunikace nepatří Statutárnímu městu Hradec Králové. KMS se může obrátit na vlastníka komunikace
– ŘSD.) KMS žádá Radu města HK o udělení pravomoci předsedovi KMS pro jednání s vlastníkem komunikace ŘSD.

k 3. 4. 2019: MM HK sdělil následující: KMS se může obrátit na organizační složku státu či jeho příspěvkovou organizaci
s dotazem, podnětem apod. bez potřeby právní subjektivity. KMS děkuje za vyjádření.
19/1/6

KMS žádá o umístění zrcadla pro bezpečnější výjezd ze slepé ul. P. Jilemnického na křižovatce u domu čp. 377/57 (příloha:
umisteni_zrcadla_ul_P_Jilemnickeho).
k 7. 2. 2019, k 14. 3. 2019: KMS čeká na odpověď.

k 3. 4. 2019: Pracovní skupina pro dopravu a bezpečnost nesouhlasí s umístěním dopravního zrcadla. KMS bere na
vědomí a děkuje za informaci.
19/1/9

KMS žádá o zajištění čištění a následnou pravidelnou kontrolu vpustí do kanálů u zastávek MHD Plotiště U Žídků (na obou
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stranách silnice), kde při zhoršeném odtoku dochází k poškozování fasády přilehlého domu.
k 7. 2. 2019: k 14. 3. 2019: KMS čeká na odpověď.
k 3. 4. 2019: KMS děkuje za odpověď a bere na vědomí poskytnutou informaci od Údržby silnic KHK a. s.: „Vpusti by

měly být vyčištěny do jednoho měsíce od nahlášení. Správa silnic nemá kapacitu na kontrolu vpustí a kontrola se
provádí pouze při pravidelné měsíční prohlídce, pokud je silný déšť a nad vpustí se hromadí voda.“
19/2/5

KMS navrhuje vybudování chodníku od zastávky MHD Plotiště Kostel (zastávka linky 15 směr Terminál HD) ke vchodu do MŠ
Severka s vyznačením umístění navrhovaného chodníku v příloze (příloha: navrhovane_umisteni_chodniku).
k 14. 3. 2019: KMS děkuji za zařazení do zásobníků projektů a žádá o přidělení finančních prostředků na tuto akci.

k 3. 4. 2019: KMS čeká na přidělení finančních prostředků.
19/3/3

Přítomní členové KMS jednomyslně hlasováním schválili vedení KMS Plotiště nad Labem ve složení: předseda KMS
Mgr. Ing. Zdeněk Cvejn a místopředseda Ing. Petr Wurm, MBA.
k 3. 4. 2019: KMS čeká na usnesení Rady města.

19/3/7

KMS schválila jako prioritní požadavek číslo 1: vybudování chodníku od ulice Říčařova do Předměřic nad Labem v ulici Petra
Jilemnického, číslo 2: vybudování pěší, in-line a cyklostezky podél Malého Labského Náhonu, číslo 3: oprava komunikace v ulici
Hronkova a číslo 4: řešení problému kanalizace v ulici Bezejmenná.
k 3. 4. 2019: KMS čeká na schválení prioritních požadavků městem.

Nově projednané body:
19/4/1

Předseda KMS přednesl informaci ke stavu hlukové zátěže v okolí hradeckého letiště.

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:
Body:
Úkoly pro členy KMS:
Zdeněk Cvejn: 18/4/4, 18/7/4, 18/10/3
Příští schůze KMS se bude konat ve čtvrtek dne 2. 5. 2019 od 19 hodin v hasičská zbrojnice SDH Plotiště nad Labem, Říčařova 181,
503 01 Hradec Králové.
za KMS: Mgr. Ing. Zdeněk Cvejn

Zpracoval: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D.

Přílohy:
•

Prezenční listina z jednání
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