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     Zápis z jednání místní komise RMO Pardubice VII v Trnové  ze dne 25.10.2021 

           Přítomni:  Šimek,  Král, Topičová, Linhartová 

Omluveni:   Korel, Kučera, Tomšů 

  Program:   

     1/ Ověření zápisu 

    2/ Podněty a připomínky občanů 

    3/ Informace předsedy MK 

    4/ Opravy a údržba komunikací, trávníků, keřů a stromů. Stav osvětlení a  

          přechodů pro chodce  

      5/ Návštěvy jubilantů 

    6/ Nové náměty a připomínky                                                                
        

K bodu 1/ - minulý zápis ověřil pan Král bez připomínek a doplnění, dnešní 

zápis ověří paní Linhartová   

K bodu 2/ - na jednání komise se žádný občan nedostavil 

K bodu 3/ - předseda informoval o podrobném vyjádření pana Vencla, 

vedoucího odboru Úřadu MO Pardubice VII, k vyřizování námětů 

místní komise z minulých zápisů : 

– propad v ulici k Olšině odstranil VaK Pardubice 

– zdravotní stav třešně v ulici J. Jabůrkové bude posouzen 

– doplnění zeleně v rabátku v ulici Bohdanečské projedná se 

zahradnickou firmou, která byla zhotovitelem prací 

– v ulici Potůčka na odbočce do ulice Na Vrškách byly osazeny z obou 

směrů tabulky s názvem ulice Na Vrškách 

– na potřebu odstranit nerovnosti povrchu vozovky na křižovatce ulic 

Kosmonautů a Na Vrškách upozornil Úřad našeho obvodu Úřad MO II 

v Polabinách již v minulém roce a bude v jednáních pokračovat 

– při upozornění na závady na majetku, který je ve vlastnictví cizího 

subjektu vždy dojde k výzvě povinnému, aby závadu odstranil 

– přerostlá zeleň v ulici J. Jabůrkové podél parkujících aut bude 

upravena. Zvažuje se definitivní odstranění těchto problematických 

keřů a jejich případnou náhradu vhodnějším kultivarem osazeným     

dál od okraje vozovky 

– náměty komise k úpravám stromů řeší skupina drobné údržby 

– podle plánu investiční výstavby byl podél ulice Potůčka u objektu       

AAA Auto a Družby dokončen a zkolaudován nový dlážděný chodník. 

 

K bodu 4/ - K opravám a údržbě komunikací nejsou připomínky. Trávníky  

a keře jsou v Trnové velmi dobře upraveny. Osvětlení a přechody pro chodce 

jsou v pořádku. 

 

 



 
 

 

 

 

K bodu 5/ - v říjnu se neuskutečnila plánovaná návštěva jubilantky, protože 

se jí nepodařilo zastihnout na adrese uvedeného bydliště. V listopadu 

zajistí návštěvu jubilanta pan Král. 

 

 

K bodu 6/ - komise upozorňuje na další aktuální potřebu úprav keřů a 

jednoho stromu v ulici J.  Jabůrkové -viz foto v příloze. 

      Na stanovišti velkoobjemového kontejneru na odpady v ulici                    

J. Jabůrkové je převrácený kontejner na elektroodpad -foto v příloze. 

 

Zapsala paní Topičová, schválil Šimek 

 

 

Příští jednání komise se uskuteční v pondělí 22. listopadu v 17 hodin v 

Obecním domě v Ohrazenicích. 

 

  

     
   

 


