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Zápis z jednání místní komise RMO Pardubice VII v Trnové ze dne 22.6.2020
Přítomni: Šimek, Král, Topičová
Omluveni: Tomšů, Kučera, Korel (dlouhodobě nemocen)
Program:
1/ Ověření zápisu
2/ Podněty a připomínky občanů
3/ Informace předsedy MK
4/ Návštěvy jubilantů
5/ Údržba zeleně, dětských hřišť a laviček, čistění komunikací
6/ Nové náměty a připomínky
K bodu 1/ zápis z 25.5.2020 ověřil pan Kučera Zápis je v souladu s výsledkem jednání.
Zápis z dnešního jednání ověří pan Král.
K bodu 2/ - na jednání se nedostavil žádný občan Trnové.
K bodu 3/ - předseda MK jednal s členkou komise paní Tichánkovou o její neúčasti na
jednáních komise.
Sdělila, že z osobních důvodů se nemůže nadále věnovat práci v komisi a sama oznámí
Radě MO Pardubice VII své rozhodnutí o ukončení členství v MK Trnová. Bude nutné
získat do komise nového člena z Nové Trnové.
K bodu 4/ - v červnu byly zajištěny návštěvy občanů jubilantů, včetně těch, které
nebylo možné navštívit v období mimořádných opatření ke koronaviru. Všichni
navštívení byli návštěvou i předanými dárky a gratulací starosty potěšeni.
K bodu 5/ - údržba travnatých ploch v Trnové byla v celém obvodu provedena, keře a
zeleň v rabatech byly upraveny. Občané v ulici Bohdanečské upozorňují, že zatravněné
plochy by měly být sečeny častěji, plevel v rabatech si někteří majitelé domů odstraňují
sami.
Na dětském hřišti „U měnírny“ jsou vzorně upraveny křoviny. Plevel rostoucí podél
obrubníků byl chemicky likvidován. Čistění komunikací provádí pravidelně Služby
Pardubice mechanizací. Dětská hřiště jsou upravena a herní prvky a lavičky jsou v
dobrém stavu.

K bodu 6/ Nové náměty a připomínky:
a)- zajistit opravu víčka uzávěru vody v ulici K Olšině mezi domy č.p. 303 a 330. Víčko
při přejezdu aut klape a cinká, protože se opírá o tyč na uzavírání vody. Uzávěr byl
nedávno rekonstruován.

b)- požádat Úřad MO II, aby pro zvýšení bezpečnosti dětí přecházející z Trnové přes
ulici Kosmonautů do školy v Polabinách, instaloval alespoň svislé dopravní značky,
upozorňující na přechod nebo děti a to dříve než bude v plánu rekonstrukce ulice,
c) -na stanovišti velkoobjemového kontejneru na odpady v ulici J. Jabůrkové je na
panelové ploše pro kontejner umístěno zařízení charity na sběr oděvů a velkoobjemový
kontejner je proto přistavován z části na nezpevněný terén. Vedle kontejneru je z toho
důvodu nezpevněná blátivá plocha. Zařízení charity je třeba posunout mimo panely.
Fotodokumentace k bodu 6) je v příloze zápisu.
Zapsala paní Topičová, schválil Šimek.
Příští jednání komise se uskuteční v pondělí 24.srpna 2020 v 18 hodin v Obecním

domě v Ohrazenicích.

