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Zpráva o bezpečnostní situaci ve Smiřicích
v I. pololetí 2015

,

Ukončené a probíhající akce v roce 2015
Vážení spoluobčané, rád bych vás informoval o akcích, které město Smiřice nedávno dokončilo nebo bude v nejbližší době realizovat:
- na domech s pečovatelskou službou na sídlišti Gen. Govorova
byla v dubnu a květnu rekonstruována střecha a v současné době
se zde provádí výmalba všech vnitřních prostor,
- v červnu byla provedena oprava fasády na budovách čp. 27
(Sluníčko) a čp. 28 (zázemí pracovní čety MěÚ) v Palackého ulici,
- v měsíci květnu a červnu byla provedena výměna části dřevěných šindelů na střeše kaple a zároveň byla provedena oprava
a přetření děr po kotvách na její fasádě,
- během prázdninových měsíců byla dokončena oprava chodníků
v Palackého ulici, byl vybudován nový chodník v Rodově, na budově tělocvičny byla opravena fasáda a vyměněna okna na východní
straně, a opravou prošla i budova základní umělecké školy, kde
byla provedena izolace zdiva proti vlhkosti.
Ing. Petr Filip, vedoucí odboru

Jak nakládat s odpady vzniklými při podnikatelské
činnosti
Při podnikatelské činnosti vznikají odpady stejného složení jako
komunální odpad z domácností, ale nesmí se ukládat do kontejnerů pro odpady z domácností. Každý původce odpadů má povinnost odpady likvidovat dle zákona o odpadech a souvisejících
předpisů.
Konkrétně ve Smiřicích to znamená, že na komunální odpad musí
mít podnikatel smlouvu o vývozu popelnice uzavřenou přímo se
svozovou firmou Marius Pedersen a.s. Tříděný odpad (papír, plast,
sklo) nesmí vhazovat do kontejnerů umístěných na stanovištích ve
městech, ty jsou určeny výhradně pro fyzické osoby nepodnikající.
Pokud má podnikatel vytříděného odpadu takové množství, že
s ním zaplní kontejner, musí si opět svoz domluvit přímo se svozovou firmou, případně při menším množství je možné využívat
kontejnery ve městě pouze na základě smlouvy uzavřené
s městem Smiřice za poplatek odpovídající poměrné části nákladů
na vývoz kontejnerů.
Pokud podnikatel umístí odpad vzniklý z podnikání do veřejně
přístupných kontejnerů, dopouští se tím porušení zákona o odpadech a může mu být uložena pokuta až do výše 300.000 Kč, stejně
tak pokud nemá zajištěn svoz odpadů a odpady ukládá v rozporu
se zákonem (např. na černé skládky).
Barbora Luxová, referentka odboru – životní prostředí

ZÁKAZ PODOMNÍHO A POCHŮZKOVÉHO
PRODEJE NA ÚZEMÍ MĚSTA
Rada města Smiřice vydala dne 19. srpna 2015 nařízení města
Smiřice č. 2/2015, kterým se na území města včetně částí Rodov
a Trotina zakazuje podomní a pochůzkový prodej.
Nařízení se nevztahuje na prodej tisku prostřednictvím kamelotů,
ohlášené očkování domácích zvířat, nabídku a prodej zboží při
výstavních a kulturních akcích, slavnostech, veřejných vystoupeních, sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích, a na
veřejné sbírky po dle zákona č. 117/2001 Sb.
Celé znění nařízení je na internetových stránkách města
www.mestosmirice.cz, odkaz Orgány města → Vyhlášky a nařízení
města.

Obvodní oddělení Policie ČR ve Smiřicích, vybudované náhradou
za OOP Holohlavy, oslavilo na počátku června rok od svého vzniku. Část občanů přechod do centra města kritizovala, ale většina
to kladně přivítala. Proti roku 2014 je zřetelný pokles nápadu
trestné činnosti ve Smiřicích – za prvních šest měsíců roku je to
o 14 trestných činů méně.
OOP Smiřice spravuje území o rozloze 117 km2 s 13.500 obyvateli.
U přestupků blokově vyřízených evidujeme téměř 100% nárůst
(převážně v dopravě). Číselně je to o 54 přestupků více v celém
teritoriu OOP. Za první pololetí roku 2015 je evidováno již
200 přestupků (v roce 2014 jich za stejné období bylo 139). Celkově tedy pokračuje trend ve snižování počtu trestných činů a ve
větším objasňování přestupků. Policisté velení do hlídek tak mají
větší možnost se věnovat veřejnému pořádku a dopravě. Pro vysvětlení občanům: policisté OOP Smiřice nedisponují přístroji pro
měření rychlosti, toto je doménou dopravní policie.
V dubnu 2015 byla provedena akce zaměřena na požívání alkoholu mládeží a na pobyt cizinců. Výsledek – jeden nezletilec a dva
mladiství nadýchali kolem promile alkoholu.
Těchto výsledků je dosaženo také díky spolupráci s Městskou
policií Smiřice a hlavně instalovanému kamerovému systému, jenž
nám napomáhá jednak k prevenci a dále k dokazování protiprávních jednání. I přes velmi dobré výsledky oddělení (současná objasněnost je kolem 64 % v rámci kraje) mají místní policisté stále
mnoho úkolů a cílů. Čas běží každému z nás stejně, a tak i obnova
lidských zdrojů u zdejšího oddělení probíhá průběžně. Starší policisté odešli a noví mladí se učí. Výměna tří policistů nebyla jednoduchá, ale pro budoucnost oddělení důležitá.
Čekají nás neustále nové věci, svět je v pohybu, a co bylo včera
standardní, nemusí zítra platit. Policisté OOP Smiřice registrují
nárůst přestupků proti občanskému soužití, což je odrazem vývoje
ve společnosti, tedy vývojem mezilidských vztahů. Setkávají se ve
svých službách běžně s alkoholem za volantem, užitím drog, neúctou k psaným i nepsaným pravidlům. Ač je každé toto protiprávní jednání postihováno, stávají se nová a nová. Jak je to možné?
Začíná to cyklistou jedoucím po chodníku (věřte, že nejde jen
o mladší ročníky), kuřákem hodícím nedopalek do městského
květináče, jadrnou konverzací rodičů před dětmi o inteligenci
učitele, o přesvědčení jen své vlastní geniálnosti apod. Součtem je
ta společnost, kterou většina z nás kritizuje, v níž potom žijeme.
Pomáhejme si a začněme nejlépe u sebe a svých rodin.
npor. Bc. Petr Telecký, vedoucí oddělení OOP Smiřice

na dočasné omezení provozu
V sobotu 29. srpna 2015 dojde na úseku stezky Jaroměř, stará
plovárna – Brod (občerstvení u mostu) k omezení provozu z důvodu pořádání benefiční běžecké ligy o Paprsek vítězství. Začátek
závodu je v 17.00 hodin, konec je v 18.30 hodin. Během stanovené doby bude tento úsek stezky pro cyklisty částečně průjezdný.
Ve dnech 4. a 5. září 2015 dojde na úseku vedoucím od mostu
v Černožicích kolem loděnice v délce cca 600 m k omezení provozu z důvodu pořádání 43. ročníku kanoistického závodu Černožický kilometr. Úsek bude průjezdný po souběžné nezpevněné cestě
pod hrází.
Žádáme všechny uživatele stezky, aby pro zajištění bezpečnosti
své, závodníků a všech ostatních dbali pokynů pořadatelů a traťových komisařů a přizpůsobili pohyb na stezce okolnostem.

ze Smiřic, Rodova, Trotiny a Holohlav
se uskuteční v sobotu 26. září 2015.
Rodiče, kteří se této společenské události chtějí se svými dětmi
zúčastnit, nechť se obrátí na matriku MěÚ, tel. 495 809 023,
e-mail: koldrtova@mestosmirice.cz.

RADA MĚSTA
(výběr z usnesení za období květen–srpen 2015)
 pověřila správní odbor MěÚ Smiřice vydáváním závazných stanovisek k žádostem o doplatek na bydlení v souladu s ustanovením § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
 schválila smlouvu o dílo se společností JABBON, spol. s r. o.,
Hradec Králové, na dodávku a montáž oken tělocvičny Základní
školy Smiřice v hodnotě 1.075.708 Kč vč. DPH.
 schválila záměr pronájmu nebytových prostor Palackého 125,
Smiřice (restaurace Dvorana) pro účely pohostinství, cukrárny,
kavárny či jiných stravovacích služeb.
 pověřila v souladu s § 102 odst. 2 písm. k) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, správní odbor MěÚ Smiřice k ukládání pokut ve věcech
samostatné působnosti obce podle § 58 výše uvedeného zákona. (Jedná se např. o neoznačení budovy číslem popisným, úmyslné poškození, odstranění či zakrytí tabulky s označením ulice
nebo jiného veřejného prostranství, znečistění veřejného prostranství, narušení životního prostředí v obci aj.)
 schválila příkazní smlouvu mezi městem Smiřice a společností
Rinoceronte s.r.o., Praha, na provedení a zajištění přípravy
a průběhu veřejné zakázky malého rozsahu „Technická a dopravní infrastruktura pro lokalitu 8 RD v ul. Sídliště, Smiřice“ za cenu
36.600 Kč vč. DPH.
 schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Dopravně
inženýrská kancelář, Hradec Králové na vypracování projektové
dokumentace „Rekonstrukce ulice Nádražní – Smiřice“, jehož
předmětem je rozšíření řešeného území o přednádražní prostor
a návrh veřejného osvětlení.
 schválila Pravidla zřizovatele pro příjem dětí do kroužků organizovaných DDM Smiřice.
 schválila Pravidla pro krátkodobé umístění reklamních poutačů
na sloupy veřejného osvětlení ve vlastnictví města Smiřice.
 vydala Nařízení města Smiřice č. 2/2015 o zákazu podomního
a pochůzkového prodeje na území města.
 schválila přijetí dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na
výkon sociální práce na rok 2015 ve výši 100.000 Kč.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA – zasedání 22. 6. 2015
 schválilo účetní závěrku města Smiřice za rok 2014 bez oprav.
 projednalo a schválilo celoroční hospodaření města

a závěrečný účet za rok 2014 spolu se zprávou nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Smiřice za rok
2014 a v souladu s § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením
bez výhrad.
 schválilo změnu rozpočtu č. 3/2015.
 schválilo uzavření smlouvy o úvěru č. 0418704419 mezi Českou
spořitelnou, a. s. a městem Smiřice, jejímž předmětem je úvěrový rámec ve výši 7.000.000 Kč určený k financování infrastruktury výstavby 8 rodinných domků.
 schválilo prodej pozemku p. č. 763/2 – ostatní plocha – jiná plocha o výměře 133 m2 v k. ú., panu J. N. za cenu 35.610 Kč.
 schválilo koupi pozemku p. č. 746/8 – ostatní plocha – jiná plocha o výměře 75 m2 v k. ú. 35.610 Kč (kupující je město Smiřice).
 schválilo s ohledem na strategický význam a v souladu
s veřejným zájmem pořízení změny č. 1 Územního plánu Smiřice
v souladu se žádostí investora KARSIT Automotive, s.r.o., Jaroměř, týkající se části průmyslové zóny v ÚP Smiřice označené
Z10.
 schválilo pro další funkční období na funkci člena správní rady
společnosti Královéhradecká labská o.p.s. pana Luboše Tuzara.
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neděle 30. 8. 2015 od 13.00 do 17.00 hodin
Zábavný program pro celou rodinu na nádvoří zámku, v parku
a kapli Zjevení Páně.
13.00 – zahájení, příjezd hraběnky ze Šternberka se schovankou
13.15 a 15.00 – kostýmové prohlídky kaple s hraběnkou
14.00 – pohádka Jaroslav a Zimoslav u řeky Labe (OCHOS Smiřice)
14.30–17.00 – sportovní soutěže s Domem dětí a mládeže Smiřice
DOPROVODNÝ PROGRAM: Obří skluzavka a skákací hrad, jízda
kočárem s koňmi, výstava modelu smiřického nádraží v Erbovním
sále. – Občerstvení v místě, hudební doprovod M. Zemek.
Vstup volný.
neděle 13. a 27. 9. od 14 a 15 hodin

PROHLÍDKY KAPLE ZJEVENÍ PÁNĚ s průvodcem
19. 9. od 19 hod. – KONCERT MAGDALENY MALÉ
Vystoupení mladé operní zpěvačky, studentky oboru klasický
operní zpěv na AMU v Praze, rodačky z nedalekých Dolan. Kaple
Zjevení Páně – vstupné 100 Kč.
22. 9. od 17 hod. – UTAJENÉ ŽIVOTY SLAVNÝCH ČEŠEK
Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou, která představuje
zajímavé ženské osobnosti 19. a počátku 20. století (např. skladatelku a dirigentku Vítězslavu Kaprálovou nebo dceru Boženy Němcové Theodoru). Autogramiáda, prodej knih. KD Dvorana – vstup
volný.
Akce je součástí projektu SPOLEČNĚ!, který je financován z Nadačního
fondu VEOLIA v rámci programu Stále s úsměvem – Aktivně po celý život
a městem Smiřice.

26. 9. od 19 hod. – HROBKA S VYHLÍDKOU
Černá komedie v podání Nechanického ochotnického souboru.
KD Dvorana Smiřice – vstupné 100 Kč.
5. 10. od 9 a 10 hod. – HRÁTKY NA POHÁDKY
Pohádka pro děti z mateřských škol v podání Hudebního divadla
dětem z Hradce Králové. Na představení přivítáme i rodiče s dětmi
na rodičovské dovolené. KD Dvorana – vstupné 40 Kč.
9. 10. od 18 hod. – DROBNOSTI MILANA DROBNÉHO
Recitál oblíbeného zpěváka s hostem pořadu Yvettou Simonovou.
Akce je pořádána k Mezinárodnímu dni seniorů. KD Dvorana –
vstup volný.
Akce je součástí projektu SPOLEČNĚ!, který je financován z Nadačního
fondu VEOLIA v rámci programu Stále s úsměvem – Aktivně po celý život
a městem Smiřice.

24. 10. od 19 hod. – DÍVČÍ VÁLKA
Známá komedie Františka Ringo Čecha v osobitém podání Divadelního spolku Jana Nepomuka Štěpánka z Chrudimi. KD Dvorana
– vstupné 100 Kč.
31. 10. od 20 hod. –
V KD Dvorana pořádá Myslivecké sdružení Labská rovina a Kulturní středisko Dvorana, s.r.o. Během akce budou podávány zvěřinové speciality. Vstupné 150 Kč.
6. 11. od 19 hod. – ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
Nový pořad travesti skupin Techtle Mechtle a Screamers.
KD Dvorana – vstupné v předprodeji 220 Kč, na místě 250 Kč.
21. 11. od 10 do 17 hod. – VÁNOČNÍ TRHY
Tradiční vánoční trhy nabídnou návštěvníkům široký sortiment
řemeslných výrobků a doplňků. KD Dvorana Smiřice, vstupné
dospělí 20 Kč a děti 3–15 let 10 Kč.
25. 11. od 19 hod. – DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED
Hledáte manželské štěstí? Pořiďte si hospodyni! Divadelní hra
podle oblíbeného televizního seriálu a knihy od Ivy Hüttnerové
Domácí štěstí. KD Dvorana – vstupné 250 Kč.
Informace o akcích: Kulturní středisko Dvorana, s. r. o., Palackého
124, Smiřice, tel. 602 316 525, e-mail: kultura@mestosmirice.cz.

