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

Zápis z jednání Místní komise Dražkovice ze dne 5. 6. 2019
Přítomni: Karolína Štefková, Alice Paurová, Ing. Milan Topič, Vojtěch Gottwald, Evžen
Erban.
Omluveni: Ing. Kňava – dlouhodobá nemoc
Komise byla usnášeníschopná.
Ověřovatelem byla jmenována: Karolína Štefková
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program jednání:
1. Zahájení jednání
2. Rychlé projednání stavu návrhů, podnětů občanů dle Statutu komisí Rady MO V a možného
splnění navržených bodů z minulého jednání bez zbytečného zdržování.
3. Nové návrhy nebyly obdrženy
4. Konec jednání

Ad 1.
Jednání komise bylo zahájeno ve středu dne 5. 6. 2019 v 16,00 hodin zasedací místnosti Úřadu
městského obvodu Pardubice V. Na jednání komise přijal pozvání i pan starosta Jiří Rejda, Dis
a tohoto jednání komis se zúčastnil.

Ad 2.

•

Výpůjčka pozemku p. č. 393/4 v k. ú. Dražkovice pod DH – trvá

K bodům a), b), c) ze dne 6. 3. 2019 jednání MK:
a), b) c) - řešeno s pí Korytárovou, oddělení spec. stavebního úřadu a dopravy, odbor dopravy,
Magistrát města Pardubic, na den 10. 6. 2019 na 14,30 hod. u fa Hakve domluvila paní
předsedkyně přímo na místě v Dražkovicích schůzku za účasti členů MK Dražkovice, podklady
pro jednání zajistí členové MK Dražkovice, informace o termínu schůzky byla členům komise
předána e-poštou.
Pan Gottwald připomenul, že dříve v Dražkovicích bylo více přechodů pro chodce, snad až 5
přechodů. Nyní jsou jen dva, ale DZ na místech původních přechodů stále jsou zabudované
(nikdo je neodstranil), což se domnívá, že může být i nebezpečné.

Pan Gottwald navrhuje nechat vyhlásit veřejným rozhlasem, že se bude v místní části
Dražkovice konat schůzka s paní Korytárovou z oddělení spec. stavebního úřadu a dopravy,
odbor dopravy, Magistrát města Pardubic.
Pan starosta se domnívá, že schůzky by měla probíhat pouze se členy komise.
Pan starosta navrhnul, aby neprobíhala již další diskuze k dané problematice a vše se řešilo až
na domluvené schůzce. Zároveň upozornil, že se ÚMO Pardubice V jen vyjadřuje ke stavbě
např. cyklostezka II. etapa Dražkovice, ale dohled provádí odbor dopravy, Magistrátu města
Pardubic.
Ing. Topič si postěžoval, že se nic neřeší, zda si podněty a připomínky má komise nebo občané
řešit osobně.
Pan starosta připomenul činnost komisí, jejich kompetence (viz. Statut …)
e) nepořádek u KS - instalace kamery, požadavek pana Gottwalda na častější vyvážení a na
navýšení počtu kontejnerů - navýšení a četnost vyvážení kontejnerů zajišťuje společnost SmP
a.s. ve spolupráci se Statutárním městem Pardubice.
Pan starosta reaguje na připomínku/podnět s tím, že na území celého obvodu Pardubice V je
více takových lokalit, kde neukáznění občané odhazují odpady i mimo kontejnery a zakládají
tzv. černé skládky. Pan starosta přislíbil instalaci fotopasti/kamery ke kont. stání u kapličky
v Dražkovicích.
Přidání/navýšení kontejnerů zajišťuje ve spolupráci se společnosti SmP a.s. oddělení odpadů
a ovzduší, odbor životního prostředí, Magistrát města Pardubic.
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 (ing.
Kňava bude informovat o výsledku jednání); důvodem odstranění prvků z DH byl jejich
nevyhovující stav (vyjádření bylo zasláno členům Mk e-poštou) - trvá,
g) vypuštěn - nebude řešeno - kruhová křižovatka,
ch) dopravní zrcadla - nutnost zpracování projektu odbornou osobou, požadavek předat do
strategické komise do 20.5.2019 – trvá (není k dispozici zápis ze Strategické komise,
k dispozici bude koncem 24. týdne,)
i ) vypuštěn - zakrývající DZ- zajistila SÚS Pk,
• vypuštěno - nevhodně umístěné DZ - nápravu zajistila SÚS Pk
j) vypuštěn - zapáchající stoka/potok - záležitost Vak a. s., ten má všechna svá šoupata
v pořádku,
k) vypuštěn - nebude se realizovat chodník na Ostřešany,
l) vypuštěn – vánoční stromeček bude pouze na Dukelském náměstí pro občany celého
obvodu,

m) vypuštěn - vlajky vytaženy na stožáry, info e-poštou členům komise.
Ing. Topič a pan Gottwald se dotazovali pana starosty, co když si občané do parku nainstalují
z vlastních prostředků dětské hrací prvky.
Pan starosta informoval, že instalace (na městské pozemky) se musí domluvit s MO Pardubice
V. Prvky budou umístěny na vlastní nebezpečí, obvod např. za úraz dítěte nebude ručit. O dotaci
na zakoupení dětských hracích prvky si může požádat i SK Dražkovice.
K bodům a), b), c) ze dne 3. 4. 2019 jednání MK:
a) vypuštěn – studie/revitalizace parku - dne 29.5.2019 nahlédl do studie ing. Topič,
b) podnět komise (přítomných členů) na zjištění majitele/vlastníka rozvaděče v parku
v Dražkovicích – není nutné již zjišťovat, vánoční výzdoba bude řešena za celý obvod
společně na náměstí Dukelských hrdinů,
c) vypuštěn – informace předána.
Ing. Topič se opět dotazoval, proč bude vánoční stromeček jen na náměstí Dukelských hrdinů.
Pan starosta připomenul rozhodnutí strategické komise a finanční náročnost výzdoby, pokud
by byla zajištěna na celém území obvodu.
Ing. Topič, informoval přítomné o svém nahlédnutí do studie revitalizace parku v Dražkovicích
s tím, že mu nebylo umožněno si studii okopírovat.
Pan starosta reagoval na tuto výtku, že se jedná o neveřejnou věc.
K bodům a), b), c) ze dne 15. 5. 2019 jednání MK:
a) zapáchající stoka – nespadá do kompetence strategické komise a bez důkazů či
fotodokumentace nebude řešit ani odbor životního prostředí magistrátu města Pardubic,
•

pan Gottwald požaduje zajistit zaslání požadavku na inspektorát ŽP s požadavkem na
zajištění rozboru vody

b) vypuštěn (oprava uličních vpustí) - záležitost SÚS Pk,
c) vypuštěn - počátkem podzimu (nejvhodnější doba na výsadbu cibulovin) bude provedena
výsadba cibulovin a okrasných rostlin v parku v Dražkovicích.

Ad 3.
Nová doporučení, nové náměty k jednání komise
a) prodloužení MHD linky č. 1 - paní Paurová navrhuje prodloužení linky č. 1 MHD až do
Dražkovic - pan starosta ihned reaguje s tím, že z důvodu blízkosti letiště (přistávací dráhy)
trolejbusové vedení nebude moci být prodlouženo až do Dražkovic.

Ad 4.
Komise ukončila jednání v 17,05 hod.
Další jednání Místní komise Dražkovice, se uskuteční dne 4. 9. 2019 od 16,00 hodin v zasedací
místnosti Úřadu městského obvodu Pardubice V.
Zapsala: Popilková I.
Ověřila: Karolína Štefková

