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  Zápis z jednání místní komise RMO Pardubice VII v Trnové  ze dne 17.5.2021 

Přítomni: Šimek, Král, Topičová, Tomšů, Linhartová 

      Omluveni: Kučera, Korel 

    Program:   

     1/ Ověření zápisu 

    2/ Podněty a připomínky občanů 

    3/ Informace předsedy MK 

    4/ Informace z Rady MO Pardubice VII  

      5/ Návštěvy jubilantů 

    6/ Hodnocení pořádku, přistavování kontejneru na odpady a třídění 

odpadů 

    7/ Nové náměty a připomínky 

 

K bodu 1/ zápis z posledního jednání 19.10.2020 ověřil pan Král.  Zápis je v souladu 

s výsledkem jednání. Zápis z dnešního jednání ověří paní Linhartová. 
 

K bodu 2/ -  na jednání se nedostavil s připomínkami žádný občan Trnové. 
 

K bodu 3/ - v období od listopadu 2020 do dubna 2021 bylo podle pokynu Rady MO 

přerušeno jednání místních komisí a návštěvy jubilantů. Občané byli o této situací 

informováni zprávou ve vývěsce MK v Trnové. 

Paní Linhartová byla Radou MO jmenována členkou komise Trnová. 

Koncem roku byly vyřízeny připomínky naší komise a předseda poděkoval 

pracovníkům Úřadu za dobrou spolupráci. 

Vyřizování informací pro místní komise převzala na Úřadu MO po paní Maršálkové 

nově paní Kořínková (605 312 879). 

Předseda MK seznámil členy komise s návrhem plánu práce na rok 2021 i termíny 

jednání a členové dokumenty schválili. 
 

K bodu 4/ - členka Rady paní Tomšů informovala o důležitých závěrech jednání Rady, 

které se týkají Trnové. Úřad zajistil údržbu zeleně, kácení  a výsadbu nových stromů.    

U stanoviště velkoobjemového kontejneru v Trnové byl zajišťován ůklid  odpadu 

odloženého mimo kontejnery Službami města Pardubice. Náklady s tím spojené hradil 

Úřad MO. Uvažuje se o umístění kamer pro sledování občanů, kteří nepořádek u 

stanoviště kontejneru způsobují. 

V plánu investičních akcí je zařazena výstavba chodníku v ulici Potůčka podél AAA 

Auto a Družby. 

Rada jednala o záměru vybudovat odpadový dvůr v Trnové. 

Nově požaduje Magistrát města, aby vodorovné značení na komunikacích si hradily 

Místní obvody ze svého rozpočtu. 

  



 
 

 

K bodu 5/ - v roce 2021 máme v Trnové v plánu návštívit 21 občanů jubilantů. Balíčky a 

gratulace pro občany, kteří měli výročí do 5.5. předali  podle pokynu Rady MO  členové 

komise dodatečně v květnu. Jeden jubilant nebyl ani po opakovaných návštěvách v místě 

bydliště zastižen. Pověření členové komise zajistí další plánované návštěvy jubilantů. 

K bodu 6/- pořádek v obvodu Trnové je bez připomínek, přistavování velkoobjemového 

kontejneru na odpady je pravidelné a občany využívané. Pořádek u stanoviště se zlepšil. 

Kontejnery na papír bývají často přeplněné. Pro sběr olejů z domácností je kontejner 

umístěn pouze v „Nové Trnové“ v ulici J. Gabčíka, poblíž ulice J. Jabůrkové. 

K bodu 7/ - nové náměty a připomínky nejsou. 

Komise velmi příznivě oceňuje rekonstrukci zasedací místnosti a sociálního zařízení v 

Obecním domě v Ohrazenicích, kterou Úřad MO letos zajistil. 

 

 

   Zapsala paní Topičová,  schválil Šimek. 

 

Příští jednání komise se uskuteční v pondělí  21. června 2021 v 18 hodin 

v Obecním domě v Ohrazenicích. 


