
Výroční zpráva o činnosti Místní komise Dražkovice za rok 2019 
 
Dle znění Statutu komisí Rady městského obvodu Pardubice V a jednacího řádu komisí 
předkládá Místní komise Dražkovice výroční zprávu o činnosti komise v roce 2019. 

 
Působnost místní  komise:  
 
Působí v oblasti Dražkovic viz vymezení místní působnosti místních komisí viz odkaz 
https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-v-
dukla/radnice/rada/komise-rady/ 
 
Náplň činnosti: 
 
Dle statutu bod 6), dle článku 5 se místní komise zabývá veškerými podněty, které  jsou 
zjištěny nebo předány občany Dražkovic. Členové komise se zamýšlí nad možnostmi řešení. 
Jednotlivé vzniklé návrhy podle činnosti, oblasti, které se týkají jsou předány do jiných 
odborných komisí či na patřičná místa vedoucím úředníkům k jejich vyřízení viz odkaz 
https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-v-
dukla/radnice/rada/komise-rady/?file=45807&page=193297&do=download 
 
Složení komise: 
 
Karolína Štefková - předsedkyně, Dražkovice 37, tel. 774 231 981, kocka37@icloud.com 
Ing. Jaroslav Kňava, Sokolovská 2775, Pardubice,tel. 736 504 300, knavak@seznam.cz 
Evžen Erban, Dražkovice 126, tel. 777 454 606, erbane@email.cz 
Ing. Milan Topič, Dražkovice 14,  tel. 777 862 350, milan.topic@seznam.cz 
Alice Paurová, Dražkovice 123, tel. 777197080, a.paurova121@gmail.com 
Vojtěch Gottwald, Dražkovice 13, tel. 731 440 411, gottwaldv@seznam.cz 
Ivana Popilková - tajemník komise, tel.: 466 301 278, ivana.popilkova@umo5.mmp.cz 

 
 
Zhodnocení práce komise: 
 
Komise svojí činností v roce 2019 hlavně pomohla k vyřízení většiny trvajících problémů 
s dopravním značením cyklostezky. 
Byl obnoven provoz místního rozhlasu. Řešila možnosti, návrhy k dořešení vlastnictví, 
zápůjčky pozemku SK Dražkovice pro dětské hřiště, dále nefunkčnost osvětlení kaple. 
Komise řešila neustále se opakující nepořádek u kontejnerového stání u kapličky. Odstranění 
kovového sloupku. Možnosti znečištění Mikulovické svodnice protékající Dražkovicemi se 
závěrem, že nebylo prokázáno, že by došlo zásadním způsobem k znečištění životního 
prostředí, ale nebyl proveden rozbor vody v navrhovaných místech, které by prokázal její 
znečištění. 
Komise obdržela a vyvěsila novou vlajku ČR u pošty. 
Komise upozornila na bezpečné přecházení, proto byl ostříhán živý plot na výšku 60-80 cm 
(na výšku dítěte) při výjezdu z Dražkovic před odbočkou k čerpací stanici. 
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Komise mimo jiné navrhovala následující: možnosti vánoční výzdoby, chodníků mezi 
Mikulovicemi a Ostřešany, kruhové křižovatky, protažení trolejbusové linky č.1, zvýšení 
frekvence spojů, zpožďování spoje MHD č.18., přemístění kontejnerového stání od parčíku u 
kapličky na točnu MHD a zároveň navýšení počtu kontejnerů na separovaný odpad (plast a 
papír, a to z důvodu zvýšení množství produkovaného odpadu obyvateli (vytváření černých 
skládek), terénní úpravy cesty u čp. 51 a 169 v Dražkovicích avšak neúspěšně. 
Dle podnětu komise došlo k odstranění nepovolené mobilní reklamy, na úřad byla  předána 
žádost na odstranění pevné reklamy u točny MHD. 
Na základě podnětu byly opraveny uliční vpustě/poklopy šachet v komunikaci Dražkovic. 
Na podzim se stihla navrhovaná výsadba květin. 
 
Zápisy z jednání včetně docházky jsou uvedeny v odkazu: 
https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-v-
dukla/radnice/rada/komise-rady/mistni-komise-drazkovice/zapisy-z-jednani/ 
 
Místní komise Dražkovice bude i nadále v rámci své působnosti a kompetence řešit podněty 
a návrhy spoluobčanů. 
 
Předsedkyně MK Dražkovice Karolína Štefková 
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