Městský obvod – statutární město Pardubice
Úřad městského obvodu Pardubice V
Češkova 22, 530 02 Pardubice

Zápis z jednání Místní komise Dražkovice ze dne 3. 4. 2019
Přítomni: Karolína Štefková, Ing. Jaroslav Kňava, Ing. Milan Topič
Omluveni: Evžen Erban, Vojtěch Gottwald
Nepřítomni: Alice Paurová
Komise nebyla usnášeníschopná.
Ověřovatelem byl/a jmenován/a: Karolína Štefková
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program jednání:
1. Zahájení jednání
2. Kontrola stavu a splnění bodů z minulého jednání - viz zápis z jednání MK Dražkovice z
6. 3. 2019
3. Doplnění komentáře k nově poslaným fotkám na nevhodné umístění dopravních značení a
přidání do nového zápisu z jednání komise
4. Nová doporučení, nové náměty k příštímu jednání
5. Konec jednání

Ad 1.
 Jednání komise bylo zahájeno v 16,00 hodin v zasedací místnosti MO Pardubice V
předsedkyní komise.
 Paní předsedkyně komise doplňuje do zápisu:
- že upozornila na včasné dodávání podkladů alespoň týden dopředu, aby se mohla s
nimi seznámit včas, tedy na lepší komunikaci v předávání informací tj. i zpětné
vazby z jiných komisí (např. že již byl daný bod předán do jiné komise k jednání,
kdy komise zasedá a s jakým výsledkem bod projednala. Pak se mohou členové
místní komise seznámit se zápisem z jednání.
Ad 2.
 Výpůjčka pozemku p. č. 393/4 v k. ú. Dražkovice pod DH – trvá;
 Paní předsedkyně komise doplňuje do zápisu:
- paní Štefková přinesla výpis z listu vlastnictví pozemku sportovního klubu
Dražkovice.
- dle LV pozemku, který vlastní Sportovní klub Dražkovice je pozemek vcelku a je
tedy nutné nejprve rozdělit pozemek tj. na část, která by byla dána do výpůjčky
městu pro možnost osazení herními prvky. Tisk LV si pan Ing. Kňava převzal k

osobnímu projednání se SK Dražkovice. Byla navržena také možnost nerozdělovat
pozemek, ale aby si herní prvky pořídil přímo SK Dražkovice na svém pozemku
ze svých zdrojů podobně jako soukromý sektor Hostinec U Farmáře.















K bodu a) vodorovné značení přechodů - řeší OMI, Magistrátu města Pardubic
K bodu b) nedostatečně označená cyklostezka - řeší OMI, Magistrátu města Pardubic
K bodu c) nedostatečně označené přechody- řeší OMI, Magistrátu města Pardubic
K bodu d) místní rozhlas – nahlásit požadovaný text pí Šimkové (e-mailem, flash);
kontakt předán předsedkyni komise
K bodu e) nepořádek u KS – řeší OŽP, Magistrátu města Pardubic
K bodu f) DH nový prvek – pozemek není ve vlastnictví Statutárního města Pardubic
(nelze investovat), Ing. Kňava projedná nějaké možné řešení s předsedou Sportovního
klubu v Dražkovicích.
K bodu g) kruhová křižovatka směr Mikulovice – předáno strategické komisi
(komunikace ve vlastnictví Pk); komise se dotazuje, na kdy je stanoven termín
trasování 3. etapy cyklostezky Pardubice - Medlešice
K bodu h) kovový sloupek- vrácen na původní místo
K bodu ch) dopravní zrcadla- nutnost zpracování projektu odbornou osobou, více odbor
dopravy ÚMO Pardubice V
K bodu i) zakrývající DZ- řeší odbor dopravy, Magistrátu města Pardubic
K bodu j) zapáchající stoka - řeší odbor životního prostředí, Magistrátu města Pardubic,
pí Kalinová, oddělení vodního hospodářství; pokud bude situace trvat pí Kalinová
požaduje fotodokumentaci daného místa a bližší zjištěné údaje.
K bodu k) dobudování chodníku na Ostřešany- předáno strategické komisi
K bodu l) vánoční výzdoba - předáno strategické komisi
K bodu m) vlajky EU a ČR – ČR předána komisi, EU bude objednána

Místní komise Dražkovice by uvítala přesnější/konkrétnější doporučení Strategické komise,
kde se vyjadřuje k jednotlivým bodům v zápisu z jednání Místní komise Dražkovice, např.
výzdoba vánočního stromu.
Ad 3.
Nevhodně umístěná DZ.
 Komise předložila fotodokumentaci DZ od pana Gottwalda, kde upřesnil a
doplnil ing. Kňava (doplnil a upřesnil důvod nevhodného umístění DZ) umístění
přímo v mapce Dražkovic s popiskem na fotodokumentaci, kde uvedla důvod
nevhodného umístění (viz. příloha)
Ad 4.
a) Podnět (přítomných členů) komise na předložení studie parku v Dražkovicích
(revitalizace celého prostoru).
b) Podnět komise (přítomných členů) na zjištění majitele/vlastníka rozvaděče v parku
v Dražkovicích.
c) Podnět komise (přítomných členů) na zaslání informace týkající se termínů sečí, pletí a
stříhání živých plotů v místní části Dražkovice.

Ad 5.
Komise ukončila jednání v 17,10 hod.

Následující květnové jednání MK Dražkovice bylo domluveno na 15. 5. 2019 v 16,30 hodin
v Dražkovicích u pošty.
Tajemnice komise zajistí klíče od volební místnosti v Dražkovicích u pana tajemníka Mgr.
Šmahy.

Zapsala: Popilková I.
Ověřila: Karolína Štefková
.

