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Zápis z jednání Místní komise Dukla   
ze dne 11. 5. 2022 

 

Přítomnost:  
Ing. Alexandr Krejčíř  
Bc. Petr Dufek  
František Just 
Václav Kocián 
Taťána Rubešová  
Leona Vařechová 
 
Komise je usnášeníschopná. 
 
Program jednání komise:  
1. Zahájení jednání Místní komise Dukla 
2. Kontrola plnění podnětů z předešlých jednání komise  
3. Nové podněty 
4. Závěr jednání 
  
 
1. Jednání Místní komise Dukla zahájil Ing. Alexandr Krejčíř 
 
2. Kontrola plnění podnětů z předešlých jednání komise: 
 
Předseda komise dal slovo Bc. Karlu Farskému, který přítomné seznámil se situací týkající se 
požadavku pí. Havlenové na umístění nádoby pro jedlé oleje v ul. Resslova tedy, že věc byla předána 
Službám města Pardubice. Služby se vyjádřily tak, že vyhodnotí situaci, zda je možné další nádobu na 
místě umístit, vše je podmíněno místem. Dále se vyjádřily tak, že nádoby jsou uzamčeny cíleně, 
z hygienických důvodů, přičemž nádoby mají otvor, kterým lze do nich umístit odpad jen v původních 
obalech, případně v PET lahvích (max 2 l). V ul. Jilemnického nelze umístit větší nádobu na odpad, 
umisťují je nádoby o objemu 120 a 240 l, přičemž v dané ul. se nachází nádoba o objemu 240 l. 
V případě žádosti o odvoz plné nádoby je možné volat přímo pí. Suchánkové tel. 776 612 403. 
Otázka týkající se prostoru objektu atletického stadionu, kam si chodí hrát děti, byla také 
zodpovězena, což dále upřesnil i p. Dufek, který pokračoval otázku týkající se ul. Demokratické 
mládeže, ve které se měřila rychlost vozidel. Seznámil přítomné s výstupy měření, kdy bylo zjištěno, 
že není problém v rychlosti vozidel, nýbrž v jejich hustotě jak projíždějí danou ulicí. Závěr je tedy 
takový, že se neplánují žádné změny týkající se např. omezení rychlosti.  
 
3. Nové podněty 
 
p. Dufek: 

• u kulturního domu jsou vytržené dlažební kostky, požadavek na kontrolu a případnou opravu 
– OIS prověří, zadá opravu. 
 



 
p. Krejčíř: 

• na úrovni nafukovací haly v ul. Dem. Mládeže začaly parkovat kamiony, je možná kontrola ze 
strany policie – bude předáno MPP.  

 
p. Just: 

• naproti Hvězdě, ul. Čs. Armády u domu čp. 1090 – vnitroblok zkontrolovat zde rostoucí břízy, 
zdraví stromu, aby nedošlo k náhlému pádu stromu – OIS zkontroluje. 

 
pí. Rubešová: 

• v ul. V Ráji zkontrolovat křoví, ve kterém se má nacházet nepořádek, možnost ostříhání - – 
OIS zkontroluje. 

 
 
4. Závěr jednání 
 
Následující jednání komise se předběžně uskuteční: 15. 6. 2022 
 
 
Zapsal: Bc. Karel Farský 
  
 
 
 


