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

Zápis z jednání Místní komise Dražkovice ze dne 5. 2. 2020
Přítomni: Karolína Štefková, Vojtěch Gottwald, Ing. Milan Topič
Omluveni: Bc. Alice Paurová
Neomluven: Evžen Erban, Ing. Jaroslav Kňava
Komise nebyla usnášeníschopná.
Ověřovatelem byla jmenována: paní Štefková
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program jednání:
1. Zahájení jednání.
2. Rychlé projednání stavu návrhů, podnětů občanů dle Statutu komisí Rady MO Pardubice V
a možného splnění navržených bodů z minulého jednání.
3. Nové návrhy k jednání.
4. Konec jednání.

Ad 1.
Jednání komise bylo zahájeno ve středu dne 5. 2. 2020 v 16,00 hodin zasedací místnosti
Úřadu městského obvodu Pardubice V.
Ad 2.
K bodům a), b), c) ze dne 6. 3. 2019 jednání MK:
a), b) c) – řešení přechodů, cyklostezky, DZ, atd.; z osobního jednání ze dne 10. 6. 2019 s pí
Korytárovou, oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy, odbor dopravy, Magistrát
města Pardubic a členy MK Dražkovice byl vyhotoven zápis a v něm uvedeny termíny pro
odstranění/vyřešení připomínek MK Dražkovice. Některé připomínky/body v zápisu byly do
týdne (dle příslibu) splněny. Co se týká požadavku na značení přechodů a stezky s termínem
zajištění do konce srpna 2019, částečně splněn, trvá
- p. Ing. Bureš a pí Mgr. Bydžovská z MMP, odboru dopravy, oddělení speciálního
stavebního úřadu a dopravy řeší nedodělané požadavky; paní Štefková požádala ing.
Topiče o spolupráci s MMP při řešení těchto nedodělků
Co se týká bezpečnosti přechodů, bylo zajištěno osvětlení; obnovení vodorovného dopravního
značení, včetně značení cyklostezky bylo částečně splněno; dopravní značení je splněno také
částečně (viz. jednání a zápis ze dne 10. 6. 2019 - komise není spokojena s plnění bodů ze
strany MMP, odboru dopravy).

-

trvá (urgence, upřesnění termínu realizace nedodělků)

K bodu a) ze dne 2. 10. 2019 jednání MK:
Poutač s reklamou pevně spojený se zemí je pravděpodobně společnosti Hakve spol. s r. o. kontaktovat fa Hakve spol. r. o. s žádosti o odstranění zajistí pí Javůrková, OMI, MMP.
- trvá, není odstraněn
K bodu a) ze dne 8. 1. 2020 jednání MK:
a) nově umístit koše na PE - MO Pardubice V souhlasí s umístěním košů (navyšování
košů se provádí 1krát za ¼ roku)
-

-

komise se usnesla a navrhuje (dle požadavku majitele z čp. 87) zajistit umístění DZ_B1
„Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ od silnice II/324 směrem za již
zmiňované čp. 51 - okolo domu po nezpevněné ploše, projíždějí vozidla (zákres
s popisem bude dodán nejpozději do příštího jednání komise) - MO Pardubice
V nesouhlasí s umístěním DZ B1„Zákaz vjezdu motor. vozidel“ na komunikaci IV.
třídy.
komise doporučí vlastníkovi přilehlé nemovitosti obrátit se s žádostí o umístění DZ B1
„Zákaz vjezdu motor. vozidel“ na odbor doprava, MMP - trvá

Ad 3.
Nová doporučení, náměty k jednání.
a) při jednání komise byl vznesen návrh/podnět, zda by nebylo vhodnější umístění DZ
B32 „Jiný zákaz“ s nápisem „PRŮJEZD ZAKÁZÁN“ od silnice II/324 směrem na
komunikaci IV. třídy, okolo domu čp. 51 – nespadá do kompetence městského
obvodu.
b) další podnět komise se týká označení ulic v Dražkovicích, a to z důvodu masivní nové
výstavby (v budoucnu by to bylo vhodné i z důvodu lepší orientace v Dražkovicích) –
nespadá do kompetence městského obvodu.
c) komise navrhuje zvážit výsadbu dřevin (stromů) do nové výstavby u parčíku – prověří
OIS.
d) po čištění komunikace Službami města Pardubice zůstal po celé délce cyklostezky

nepořádek, díky kterému cyklisté museli jezdit mimo tuto cyklostezku. Bylo by tedy
dobré, aby zaměstnanci Služeb města Pardubice si po sobě práci zkontrolovali,
případně nedostatky ihned napravili – bude nahlášeno na SmP.
Ad 4.
Komise ukončila jednání v 16,30 hod.
Další jednání Místní komise Dražkovice, se uskuteční dne 4. 3. 2020 od 16,00 hodin
v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Pardubice V.

Zapsala: Popilková I.
Ověřila: Karolína Štefková

