
Městský obvod – statutární město Pardubice  
Češkova 22, 530 02 Pardubice 

 

 

Zápis z jednání Místní komise Jesničánky 

ze dne 23. 9. 2019 

 

Přítomni:  Ing. Petr Netolický, Bc. Jan Nadrchal, Josef Nechvátal, Ing. Ivana Mandysová, Ph.D.,  
                   Pavel Kudláček   
                    
Omluveni: Bc. Jan Böhm, Ing. Karel Kočí 
 
Komise byla usnášeníschopná. 
 
Program komise: 
1. Řešení podnětů z minulého jednání   
2. Nové podněty k řešení 
3. Diskuse 
 
V úvodu schůzky seznámil Ing. Petr Netolický přítomné členy MK Jesničánky se stanoviskem 
z minulého jednání dne 24. 6. 2019. Sešli se pouze 3 členové, komise nebyla 
usnášeníschopná, zapisovatelka byla omluvena z důvodu dovolené. 
   
1. Podnět komise ze dne 29. 4. na odstranění vraku auta Ford v Raisově ulici byl vyřešen při 

blokovém čištění komunikace.  
2. Komise dává podnět pro městskou policii kontrolovat přechod pro chodce na 

Zborovském náměstí v době docházky dětí do školy. Na světelné křižovatce je krátký 
časový interval a komise se dotazuje, zda je možné interval prodloužit. Zejména hrozí 
nebezpečí při odbočování aut ve směru od Chrudimi do ulice Demokratické mládeže, kdy 
chodci i auta mají zelenou a dochází k najíždění aut do chodců – bude předáno městské 
policii.  

 
Dalším podnětem pro městskou Policii je kontrola zaparkovaných aut na Zborovském 
náměstí. V blízkosti křižovatky před bývalými kasárnami parkuje velká bílá dodávka. Při 
výjezdu z ulice Svobody vlevo na Chrudim není vidět přes zaparkované auto do křižovatky. 
Tento problém je v celé délce ulice Chrudimská a Jana Palacha. Všechna zaparkovaná auta na 
hlavní ulici v těsné blízkosti křižovatek brání ve výhledu při výjezdu z bočních ulic – bude 
předáno městské policii.  
Komise poukazuje na špatně opravený chodník v Holcově ulici až k Suchému Dubu. Členové 
by chtěli vědět, zda je možné práce reklamovat u provádějící firmy – bude předáno vedoucí 
OIS.  
Posledním podnětem MK Jesničánky je úklid odpadků podél živého plotu v ulici Chrudimská 
a dosázení uschlých keřů po rekonstrukci chodníků v obou směrech (podnět člena komise 
Pavla Kudláčka z jednání dne 27.5.2019). Na úklid je možné použít pracovní četu městského 
obvodu – vyřeší pracovní četa a OIS.   
 
Zapsala: L. Lusková 
Ověřil: Ing. Petr Netolický, předseda Místní komise Jesničánky 


