
Městský obvod – statutární město Pardubice V 

Češkova 22, 530 02 Pardubice 

 

     

 

 
Zápis z jednání Místní komise Višňovka ze dne 19. 2. 2019 

 
 

Přítomni: Ing. Baťa, J. Růžičková, V. Mlejnek, M. Francová 

Nepřítomen: F. Šťastný 

Omluveni: Mgr. Kaufmann, Mgr. Bouška 

 

Program jednání: 

 

1. Plnění podnětů z minulých jednání 

2. Podněty k řešení 

3. Závěr 

 

1. Členové komise informovali, jak se plní podněty z minulých jednání: 

- propadlý chodník na zastávce autobusu v ul. Na Spravedlnosti byl opraven, 

- žulové kostky na chodníku v ul. K Blahobytu u odbočky k firmě Elektram - opraveno, 

- doplnění kontejnerů na směsný odpad - nelze nahrazovat kontejnery na plasty nebo papír,     

tyto kontejnery jsou přistavovány na počet obyvatel v domech, navyšování počtu        

kontejnerů na plasty a papír řeší MmP ve spolupráci se SMP, a to dle dostupnosti        

finančních prostředků. 

        

2.  Byly předneseny podněty na opravy a úpravy komunikací a přilehlých míst v obvodě. 

     Jednalo se o následující: 

a) roh ulice Rokycanova a Na Spravedlnosti (u prodejny Barum) - u konce chodníku chybí 2 

ks dlažby – bude řešit OIS 

b) ve vnitrobloku S. K. Neumanna, K Blahobytu a K Višňovce na dětském hřišti chybí 

pěnové desky sportovního hřiště – bude řešit SDÚ. 

c)  na rohu ulice Gorkého u prodejny drogerie je stále špatně natočen ukazatel městské policie, 

je potřeba ceduli otočit o 90 stupňů směrem na východ – bude řešit OIS, 

d) díra na zastávce autobusu Na Spravedlnosti už je zarovnaná, ale zelený odpadkový koš na 

zastávce brání v průchozím profilu, stačilo by ho přeinstalovat na druhou tyč zastávky – 

bude řešit OIS, 

e) na zastávce autobusu Gorkého směrem do města, je uvolněných několik žulových 

obrubníků. Ty u znamení zastávky se už vychýlily a poničily trolejbus. Podobně jsou 

uvolněné i kameny na začátku stejné zastávky hned u přechodu pro chodce – bude řešit 

OIS. 

  

 

3. Další schůze MK Višňovka se uskuteční dne 19. 3. v 15.30 h. na ÚMO Pardubice V. 

 

 

Zapsala: R. Růžičková  

 

Ověřil:   Ing. M. Baťa 

 


