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     Zápis z jednání místní komise RMO Pardubice VII v Trnové  ze dne 22.11.2021 

           Přítomni:  Šimek,  Král, Kučera, Tomšů, Topičová, Linhartová 

Omluven:   Korel 

  Program:   

     1/ Ověření zápisu 

    2/ Podněty a připomínky občanů 

    3/ Informace předsedy MK 

    4/ Informace z Rady-paní Tomšů 

    5/ Vyřizování námětů a připomínek komise v roce 2021 a hodnocení  

  spolupráce s pracovníky Úřadu MO. Návrh akcí doplánu investic      

  na rok 2022  

      6/ Návštěvy jubilantů 

    7/ Nové náměty a připomínky                                                                
        

K bodu 1/ - minulý zápis ověřila paní Linhartová bez připomínek a doplnění, 

dnešní zápis ověří pan Král.   

K bodu 2/ - na jednání komise se žádný občan nedostavil 

       K bodu 3/ - úprava keřů a větví zasahujících do komunikací zatím nebyla 

provedena. Na aktuální závady v Trnové, zjištěné členy komise nebo 

občany, je vhodné upozornit přímo pracovníky Úřadu MO v Rosicích.  

Úřad zajistil opravu propadlé kanalizační mříže v ulici Na Vrškách a 

Potůčka. 

      Předseda seznámil členy komise se seznamem občanů jubilantů v Trnové na 

rok 2022. 

Pořádek u stanoviště velkoobjemového kontejneru se zlepšil. 

V ulici Potůčka prováděla policie kontrolu dodržování snížené rychlosti na 40 km/hod. 

 

K bodu 4/ - Rada: 

                     - projednala plán investičních akcí na rok 2022, v Trnové není žádná        i

   investice plánovaná 

- schválila návrh na zvýšení hodnoty darů pro jubilanty na 1300 Kč 

- projednala „Plán zimní údržby města Pardubice“, kterou budou zajišťovat       

Služby města Pardubic a.s. V Trnové bude zimní údržbu komunikací 

zajišťovat i skupina drobné údržby Úřadu MO Pardubice VII. Bude  

udržovat i cestu přes les ke Globusu a cestu z ulice Potůčka k parku JPT 

 v Nové Trnové 

- pro možnost realizace výstavby lávky přes slepé rameno v Rosicích bude 

nezbytné upravit projekt a snížit náklady na výstavbu 

- projednala žádost Správy železnic se sídlem v Praze o vykoupení pozemků 

(v Trnové podél trati na Hradec) v rámci realizace stavby zdvoukolejnění 

trati Pardubice-Rosice-Stéblová. 

K bodu 5/ - náměty a připomínky komise byly v roce 2021 celkem úspěšně 

vyřizovány.  Spolupráce s pracovníky Úřadu MO Pardubice VII byla na 



 
 
 

 

dobré úrovni. Do plánu investic na rok 2022 nebyla navržena v Trnové 

žádná akce. 

 

K bodu 6/ - v listopadu se uskutečnila jedna plánovaná návštěva jubilanta a 

v prosinci jsou plánovány poslední tři návštěvy. 

S ohledem na přísnější opatření kvůli šíření coronaviru bude nezbytné 

posoudit, zda místo návštěvy u jubilantů zvážit jen předání daru a gratulace  

jubilantovi nebo jeho rodině. 

 

K bodu 7/ - nové náměty nejsou 

 

Zapsala paní Topičová, schválil Šimek 

 

 

Příští jednání komise se uskuteční v pondělí 20. prosince v 17 hodin v 

Obecním domě v Ohrazenicích. 

 

  

     
   

 


