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Češkova 22, 530 02 Pardubice 

 

 

Zápis z jednání Místní komise Jesničánky 

ze dne 29. 4. 2019 

 
Přítomni: Ing. Petr Netolický, Ing. Karel Kočí, Bc. Jan Böhm, Bc. Jan Nadrchal, Josef Nechvátal 
 
Omluveni: Ing. Ivana Mandysová, Pavel Kudláček 
 
Komise byla usnášeníschopná. 
 
Program komise: 
1. Řešení podnětů z minulého jednání   
2. Nové podněty k řešení 
3. Diskuse 
 
Stále trvá požadavek na dořešení „Zóny 30“ v ulici Na Záboří. Měla by se uskutečnit schůzka 
projektanta se členy MK Jesničánky a řešit připomínky k nedostatečnému značení změny přednosti 
jízdy. 
Je třeba opravit vývěsní skříňku na cyklostezce za fotbalovým stadionem K Dolíčku v místě pro 
pozorování letadel – opravu zajistí ved. SDÚ.  
Komise připomíná dořešit obnovu zeleně v Chrudimské ulici po rekonstrukci chodníků. Stále není tato 
ulice uvedena do původního stavu, není zde trávník a keře – postupně dořeší OIS. 
Podnět na odstranění vraku auta – červený Ford bez SPZ na rohu ulic Chrudimská – Raisova je v 
řešení. 
Dle sdělení paní Ivany Popílkové se uvádí: 
„O vozidle Ford Escort bez RZ víme, řeší se od 26. 3. 2019. Dne 27. 3. 2019 jsem požádala o lustraci 
vlastníka odstaveného vozidla oddělení registru vozidel (vozidlu nechybí podstatné části - není tedy 
vrak).  Dne 8. 4. 2019 jsem obdržela požadovanou informaci a dne 9. 4. 2019 jsem zaslala výzvu 
poslednímu evidovanému vlastníkovi odstaveného vozidla.“  
Komise zjišťovala harmonogram blokového čištění ulic Službami města Pardubic. Vrak by měl být 
odstraněn, aby nepřekážel úklidovým vozům, Raisova ulice je v plánu 16. 8. 2019.  
Rekonstrukce chodníků a vozovky v ulici U krematoria je částečně hotová od křižovatky Nemošická 
k ulici Holcova. Komise se dotazuje, zda bude pokračovat další etapa ve směru ulice Pod Břízkami a 
zda se vrátí průjezd MHD č. 10. Komise doporučuje při další uzavírce povolit objížďku v obou 
směrech, aby nedocházelo k průjezdu vozidel v jednosměrné ulici ježdění v protisměru.   
Nadále trvá požadavek Bc. Jana Böhma zřízení přechodu pro chodce v ulici Nemošická v místě 
křižovatky s ulicí U Suchého dubu nebo dále s ulicí U Krematoria. Vozovka je zde 6,5 m široká a je 
hodně využívaná chodci.  
Novým podnětem Bc. Jana Nadrchala je prověření stavu topolů za budovou městské Policie 
v Chrudimské ulici. Pokud stromy budou suché navrhuje stromy odstranit.  
   
 
Zapsala: L. Lusková 
Ověřil: Ing. Petr Netolický, předseda Místní komise Jesničánky 


