
Městský obvod – statutární město Pardubice V 

Češkova 22, 530 02 Pardubice 

 

     

 

 

Zápis z jednání Místní komise Višňovka ze dne 16. 11. 2021 

 
Přítomni: Mgr. Kaufmann, F. Šťastný, M. Francová 

Nepřítomni: J. Růžičková 

Omluveni: V. Mlejnek, Ing. Baťa, 

 

Program jednání: 

 

1. Plnění podnětů z minulých jednání 

2. Podněty 

3. Závěr 

 

 

1. Předseda komise, p. Kaufmann, dostal informace z OIS ÚMO Pardubice V o tom, jak se 

plní podněty z minulého jednání - Benešovo nám. u čp. 2444, byly ořezány větve u 

dopravní značky „30 a Pozor děti“. 

 

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

     Jednalo se o následující: 

a) Devotyho ul. u čp. 1729, komise požaduje, pokud je to možné, přesunout odpadkový 

koš na jiné místo. Současné umístění koše ztěžuje zásobování místních provozoven, kdy 

vozy dodávky mají problém se zajetím k chodníku a vyložením zboží – OIS prověří 

možnost přemístění. 

b)  Rokycanova ul. před domem čp. 2583 vítr vyvrátil podpěru břízy, dřevo je uhnilé – OIS 

zajistí výměnu. 

c)  Rokycanova ul. u čp. 2583, před dvěma lety zde uschla nově vysazená borovička, místo  

     je zarostlé plevelem, který je považován za okrasnou rostlinu. Pracovní četa MO 

Pardubice V místo neseká. Bylo by dobré pokus o vysazení nové borovice zopakovat – 

OIS prověří. 

d)  asfaltová silnice v ul. K Židovskému hřbitovu, směr k Pohádkové zahrádce, je na hodně 

     místech již rozbitá, asfalt je popraskaný – vzhledem k plánované výstavbě obvod 

zatím nepočítá s opravami.  

e)  příjezd cyklistů ke Kauflandu směrem od "střelnice" (od nových domů) končí tím, že se  

     musí z kola sestoupit a přejít přes trávník. Jedná se o asi 3 m chybějícího spojovacího      

nájezdu. Cyklisté pak využívají místo silnice chodníku, který ale není dost široký pro      

bezpečný provoz chodců i cyklistů – OIS prověří. 

      

 

3.  Další schůze MK Višňovka se uskuteční dne 18. 1. 2022 v 15.30 h. na ÚMO Pardubice V. 

 

 

Zapsala: Růžičková R. 

Ověřil: Mgr. Kaufmann 

 
 


