
Městský obvod – statutární město Pardubice  

Úřad městského obvodu Pardubice V 

 

Výroční zpráva Místní komise Višňovka za rok 2019 
 
Dle znění Statutu komisí Rady městského obvodu Pardubice V a jednacího řádu komisí předkládá Místní komise 
Višňovka výroční zprávu o činnosti komise v roce 2019.  
 
Místní komise se sešla v roce 2019 celkem 10 krát, vždy byla usnášení schopná. V celém období pracovala v počtu 7 
členů, v září nahradil člena pana Boušku pan Veselý.   
 
Složení komise v roce 2019: 
Mgr. Pavel Kaufmann - předseda, Devotyho 1027, tel. 724 293 051, kaufmann@tscr.cz 
Filip Šťastný, Benešovo nám. 2477, tel. 739 230 109, stastny@pitstoppce.cz  
Ing. Miroslav Baťa, Češkova 1363, Pardubice, tel. 602 108 464, mbata@centrum.cz  
Jiřina Růžičková, Železničního pluku 1558, Pardubice, tel. 608 830 315 
Vladimír Mlejnek, K Blahobytu 1938, Pardubice, mlejnek.v@seznam.cz 
Mária Francová, Rokycanova 2583, Pardubice, tel.: 778 410 031, mfrancova@centrum.cz 
Mgr. et Mgr. Michal Bouška, Pod Vinicí 2841, Pardubice, tel. 773 453 623, michal.bouska@seznam.cz 
nahrazen od září:  
Jakub Veselý, Devotyho 2453, Pardubice, tel. 724 706 097, veselyjakub22@gmail.com 
 
Zápisy z jednání připravovala paní Radmila Růžičková, zaměstnankyně UMO Pardubice V. 
  
Na svých jednáních se komise zabývala problematikou svěřené části městského obvodu. Mezi hlavní témata patřily 
podněty na opravy a úpravy komunikací a přilehlých míst v obvodě (propadlé nebo vyboulené chodníky, rozbitá 
žulová dlažba, uvolněné obrubníky, návrhy na přechody pro chodce, nebezpečná místa na cyklostezkách) dále 
přesuny odpadkových košů, kontejnery na komunální odpad a tříděný odpad, opravy na sportovních hřištích a 
dětských koutcích apod. 
Při opakovaném dotazu komise k osvětlení cyklostezky a chodníku od mostu K Vinici směrem do města, levý břeh 
Chrudimky, pod Skautským centrem odpověděl obvod, že nemá v plánu investic vybudování osvětlení. Nicméně na 
konci roku byla cyklostezka od Skautského centra vybavena osvětlením v rámci projektu „Náhrdelníky Chrudimky“, 
který má v gesci magistrát. Obvod by ale měl znát plány magistrátu na svém území. 
Komise podpořila nesouhlas obyvatel vnitrobloku Devotyho, Železničního pluku, K Višňovce a Benešovo nám. 
Plánovaná zde byla rekonstrukce vnitrobloku. Podle ohlasu obyvatel byl zájem nekácet zde stromy a nedělat 
parkovací místa. Prostor vnitrobloku využívají zejména rodiče s dětmi a MŠ, a to z důvodu, že sem nezajíždějí auta. 
Komise doporučila ÚMO Pardubice V setkání s obyvateli a nalezení řešení ke spokojenosti obyvatel. Rekonstrukce 
vnitrobloku byla obvodem prozatím pozastavena.  
Komise poukazovala na nedostatky v dopravní obslužnosti a parkování. Navrhovala přechod pro chodce v ul. Na 
Spravedlnosti, od prodejny Barum směrem do ul. Rokycanova. Mělo by být nakonec řešeno v rámci celé lokality 
s obsazením nových bytových domů. Ve vnitrobloku v ul. Čihákova vznikl nebezpečný precedens, kdy zde bylo 
umístěno značení „Zákaz vjezdu motorových vozidel“ s výjimkou dopravní obsluhy. Ač je majitelem pozemku stále 
město, parkování je umožněno pouze členům SVJ. Další SVJ zvažují kroky k podobnému „vyhrazenému parkování“. 
Na několika místech obvodu se na žádost majitelů nemovitostí na přilehlých komunikacích objevují žluté čáry zákazu 
stání z důvodu „vjezdu“, které se ale buď nevyužívají nebo svojí šíří či situací vjezd vozidel neumožňují. Zejména v ul. 
Železničního pluku. Vyhrazená stání pro konkrétní invalidní občany a vozidla jsou délkově předimenzovaná.  
Na říjnovou schůzku komise přijal pozvání pan starosta, který informoval komisi o řešení dopravní situace v ul. Na 
Spravedlnosti a zároveň předložil projekt, kde podrobně sdělil, jak bude vypadat dopravní obslužnost a parkování u 
nových BD Vektor a Rezidence 1351. Po předání všech BD do užívání, proběhne rekonstrukce celé ulice včetně 
nových chodníků, parkovacích míst po obou stranách, cyklostezky a osázení stromy. Komise by očekávala, že pořadí 
aktivit bude opačné, nejdříve rozkopání ulic a poté nastěhování několika set domácností.  



Na většinu připomínek a návrhů komise pracovníci radnice obvodu v průběhu roku odpověděli. Ty, které nespadaly 
do kompetence obvodu, byly většinou postoupeny k vyřešení oprávněným osobám a institucím, které zpravidla 
zjednali nápravu.     
 
 
Mgr. Pavel Kaufmann, předseda Místní komise Višňovka 


