Městský obvod – statutární město Pardubice
Češkova 22, 530 02 Pardubice

Zápis z jednání Místní komise Jesničánky
ze dne 18.10. 2021
Přítomni: Ing. Petr Netolický, Ing. Ivana Mandysová, Ph.D., Josef Nechvátal, Pavel Kudláček
Omluveni: Bc. Jan Böhm, Bc. Jan Nadrchal
Neomluveni: Ing. Karel Kočí
Komise byla usnášeníschopná.
Program komise:
1. Řešení podnětů z minulého jednání
2. Nové podněty k řešení
3. Diskuse
1) Řešení podnětů z minulého jednání
a) Komise navrhuje obnovit vodorovné značení „zóna 30“ v Jesničánkách. Zejména v křižovatce ulic Na Záboří a
K Dolíčku je třeba zvýraznit barevně přednost zprava – vodorovné dopravní značení není v kompetenci
městského obvodu, podnět přepošleme na odbor dopravy MmP,
b) nadále trvá podnět na problematiku krátkého časového intervalu pro chodce na světelné křižovatce na
Zborovském náměstí. Komise navrhuje doplnit blikající signál žlutého světla ve tvaru chodce se zelenou šipkou
směřující vpravo. Semafor upozorňuje řidiče, že při jízdě tímto směrem křižují přechod pro chodce, kteří mají
zelenou - není v kompetenci městského obvodu, podnět přepošleme na odbor dopravy MmP,
c) došlo k nápravě parkujícího auta v těsné blízkosti křižovatky z Chrudimské ulice do ulice Na Záboří. Městská
policie řešila parkování s řidičem a auto už zde nestojí.
2) Nové podněty k řešení
• Doplnit zápis MK Jesničánky ve vývěsní skříňce U Krematoria a v Chrudimské ulici vedle penzionu Šenk – zápis byl
doplněn,
• oslovit OIS ÚMO Pardubice V – paní Jeníkovou, zda existuje plán oprav na dopravní značení v rámci města a zda je
možné provádět častěji blokové čištění komunikací – plán oprav na městském obvodu není, poškozená dopravní
značení se zadávají k opravě ihned po zjištění závady, blokové čištění komunikací není v kompetenci městského
obvodu, smluvní vztah uzavírá s a. s. Služby města Pardubic statutární město Pardubice, nikoliv městský obvod,
• požadavek na ořez stromů v ulici Na Záboří a V Ráji – prověří a případně zajistí OIS.
Příští schůzka se bude konat 15. 11. 2021 v 17 h. v zasedací místnosti ÚMO5.
Zapsala: Libuše Lusková dne 26. 10. 2021
Ověřil: Ing. Petr Netolický, předseda MK Jesničánky

