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  Zápis z jednání místní komise RMO Pardubice VII v Trnové  ze dne 21.9.2020 

Přítomni: Šimek, Král,Topičová, Kučera, Linhartová (jako host) 

      Omluveni: Tomšů, Korel 

    Program:   

     1/ Ověření zápisu  
    2/ Podněty a připomínky občanů  
    3/ Informace předsedy MK  

      4/ Návštěvy jubilantů 
    5/ Využívání  dětských hřišť, údržba a doplňování herních prvků i 

laviček.  Hodnocení přistavování velkoobjemových kontejnerů. 
    6/ Nové náměty a připomínky 
 

K bodu 1/ zápis z 24.8.2020 ověřil pan Korel.  Zápis je v souladu s výsledkem jednání. 
Zápis z dnešního jednání ověří pan Kučera. 
 

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

K bodu 3/ - předseda MK požádal starostu o jmenování paní Linhartové do komise na 
nejbližším zasedání Rady. 
Informace Úřadu MO Pardubice VII k vyřizování námětů MK z minulé schůze: 

− zašlý vánoční strom byl reklamován u dodavatele 
− situaci s kontejnerem na oděvy bude řešena s oblastní charitou 
− o výměně kontejnerů na tříděný odpad budou jednat 
− hluboké výtluky na příjezdové silnici k Albertu jsou na veřejné soukromé účelové komunikaci, 

vlastníka Úřad upozorní 
− pokácené a rozlámané akáty u řadových garáží uklidí skupina drobné údržby 
− rabato v ulici Bohdanečské bude oseto nebo osazeno keříky, můžeme doporučit výsadbu 
− opravu kanalizačního poklopu v ulici Potůčka zajistí u VaKu Pardubice 

 

K bodu 4/ - v září nebyly plánované žádné návštěvy a v říjnu budou zajištěny 2 návštěvy 
občanů jubilantů, z toho jedna v součinnosti se starostou.  
 

  
K bodu 5/ - stav dětských hřišť je na požadované úrovni, jsou udržována a využívána. 
Přistavování velkoobjemového kontejneru na odpady v ulici J.Jabůrkové je pravidelné a 
občany velmi využívané. 

K bodu 6/  Nové náměty a připomínky: 

 

Někteří občané bydlící v ulici K Olšině požádali o zrušení dopravní značky Zákaz vjezdu 
do jednosměrné komunikace u odbočky na parkoviště Polikliniky, aby mohli přijíždět ke 
svým domům od ulice Na Vrškách. Jednosměrná ulice by mohla končit u odbočky mezi 
řadové domy. MK doporučuje projednání požadavku s odborníkem na dopravu 



 

 

 
 Fotodokumentace k bodu 6) je v příloze zápisu. 
 

   Zapsala paní Topičová,  schválil Šimek.  
 
Příští jednání komise se uskuteční v pondělí  19. října 2020 v 18 hodin v Obecním 
domě   v Ohrazenicích. 


