
 

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

 

 

Zápis z jednání Místní komise Dražkovice ze dne 2. 12. 2020 

 
Přítomni: Karolína Štefková, Evžen Erban, Vojtěch Gottwald 

 

Omluveni: Ing. Milan Topič, Bc. Alice Paurová, Ivana Popilková (tajemnice komise) 

    

Neomluvení: Ing. Jaroslav Kňava 

  

Komise nebyla usnášeníschopná. 

 

Ověřovatelem byla jmenována: Karolína 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 2. 12. 2020 v 16.00 hodin zasedací místnosti 

Úřadu městského obvodu Pardubice V. 

 

 

Ad 2. 

K bodu a) až c) ze dne 4. 3. 2020 jednání MK: 

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-trvá 

 

Paní předsedkyně komise, po domluvě s členy komise se domnívá, že zpracování mapky 

členy MK se zákresem postrádají smysl, údaje a znalost možných míst by měli řešit 

pracovníci úřadu MO Pardubice V, kteří by měli znát místa vhodná pro osázení, druhy zeleně 

a s tímto  seznámit členy MK. Zároveň byl poslaný e-mail s žádosti o vytipování vhodných 

míst včetně návrhu zeleně paní Mgr. Pílvové (odbor OIS- životní prostředí, MO Pardubice V). 

 

 

 

 



V textu e-mailu paní předsedkyně komise prosí o: 

 „O vytipování míst pro možné zasázení stromů nebo keřů v Dražkovicích a zve paní Mgr. 

Plívovou na jednání komise, kde by panu Gottwaldovi a panu Topičovi mohla odpovědět na 

jejich případné dotazy ohledně zeleně, její dostatečnosti, uvažovaném zvýšení množství, 

údržby apod.“ 

 
 

K bodu 3 – nová doporučení ze dne jednání 7. 10. 2020 MK: 

a) Pro nouzový stav a neustálenost provozu - zatím neřešeno (navýšení spojů MHD do 

Dražkovic). 

Paní předsedkyně komise podá návrh do zastupitelstva k navýšení frekvence spojů linky 

MHD č. 18. 

b) Zatím trvá - přesun finančních prostředků potřebných k zakoupení kamer. 

c) Zatím vypuštěn - podzemní kontejnery. 

 

Ad 3. 

Nová doporučení, náměty k jednání. 

a) Komise byla seznámena se zaznamenaným problém s místním rozhlasem v Dražkovicích 

na sloupě č. 053025 - Dražkovice jih u křížku, e-mail poslán panem Bártou a byl přeposlán i 

na úřad MO Pardubice V. 

 

Ad 4.  

Komise ukončila jednání v 16.30 hod.  

 

Další jednání Místní komise Dražkovice, se uskuteční v 6. ledna 2021 od 16.00 hodin 

v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Pardubice V. 

 

 

Zapsala: Ivana Popilková 

 

Ověřila: Karolína Štefková 


