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

Zápis z jednání Místní komise Dražkovice ze dne 4. 3. 2020
Přítomni: Karolína Štefková, Vojtěch Gottwald, Evžen Erban, Ing. Jaroslav Kňava
Omluveni: Bc. Alice Paurová, Ing. Milan Topič
Komise byla usnášeníschopná.
Ověřovatelem byla jmenována: paní 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.
3. Nové návrhy k jednání.
4. Konec jednání.

Ad 1.
Jednání komise bylo zahájeno ve středu dne 4. 3. 2020 v 16,00 hodin zasedací místnosti
Úřadu městského obvodu Pardubice V.
Předsedkyně komise informovala přítomné o „Výroční zprávě z činnosti Místní komise
Dražkovice za rok 2019“, která byla členům komise zaslána k připomínkování a která bude
upravena, dle podnětu pana ing. Topiče a pana Gottwalda. Obsahově přítomní členové komise
s textem zprávy souhlasí.
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 spec. 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 pana
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 doporučí vlastníkovi přilehlé nemovitosti čp. 51, aby se obrátit se žádostí o
umístění DZ B1 „Zákaz vjezdu motor. vozidel“ na odbor doprava, MMP - trvá
K bodu a), c) ze dne 5. 2. 2020 jednání MK:
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- (je nutné doložit odůvodnění navrhované
změny pí Jeníkové, OIS, MO Pardubice V)
b) vypuštěn
c) Komise navrhuje zvážit výsadbu dřevin (stromů) do nové výstavby u parčíku- stromy
do rabátek v nové zástavbě nelze umístit - musí se dodržet ochranná pásma zařízení
uložených v zemi, viz. EZ č. 458/2000 Sb.
d) vypuštěn
Ad 3.
Nová doporučení, náměty k jednání.
a) Komise se usnesla a navrhuje do nové výstavby u parčíku (do rabátek) vysadit alespoň
např. keře nebo okrasné trávy – posoudí OIS,
b) Komise se usnesla a navrhuje zajistit výsadbu dřevina a keřů do vytipovaných míst
v celé místní části Dražkovice. Komise nejprve vytipuje místa vhodná pro výsadbu s
občany z místní části Dražkovice a zpracuje mapku se zákresem, která bude předána
na MO Pardubice V.
c) Komise se usnesla navrhuje znovu dosadit část živého plotu před od čp. 70 po čp. 89
v Dražkovicích - odstraněn z důvodu havárie NN kabelu (živý plot byl umístěn na
vedení NN kabelu) – zajistí OIS.
Ad 4.
Komise ukončila jednání v 16,40 hod.
Další jednání Místní komise Dražkovice, se uskuteční dne 1. 4. 2020 od 16,00 hodin
v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Pardubice V.
Zapsala: Popilková I.
Ověřila: Karolína Štefková

