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

Zápis z jednání Místní komise Jesničánky
ze dne 25. 11. 2019
Přítomni: Ing. Petr Netolický, Josef Nechvátal, Ing. Karel Kočí, Bc. Jan Böhm, Pavel Kudláček,
Bc. Jan Nadrchal
Omluveni: Ing. Ivana Mandysová, Ph.D.,
Komise byla usnášeníschopná.
Program komise:
1. Řešení podnětů z minulého jednání
2. Nové podněty k řešení
3. Diskuse
1. Pozvaný starosta MO Pardubice V Jiří Rejda se na schůzku MK Jesničánky nedostavil,
členové komise chtěli společně dořešit podněty ze všech jednání v roce 2019. Návrhy
budou předneseny na RMO, která se bude konat 28. 11. 2019 prostřednictvím Bc. Jana
Nadrchala. Jedná se o následující body, které zůstaly bez odezvy:
28. 1. 2019
• dopravní zrcadlo na výjezd z ulice K Barvírně do ul. Demokratické mládeže – musí být
zpracován projekt, úřad zatím nepočítá s realizací
• zóna „30“ Jesničánky – dopracování zvýraznění křižovatek, zejména ulic Na Záboří x K
Dolíčku vyznačit reflexní barvou – požadavek byl předán na odbor dopravy MmP, není
v kompetenci obvodu
25. 2. 2019
• omezení rychlosti Jesničánky zóna „30“se nedodržuje, komise navrhuje zpomalovací
retardér, podobně je řešena situace před ZŠ Staňkova – obvod nebude realizovat,
v minulosti retardéry odmítali majitelé nemovitostí - otřesy
25. 3. 2019
• obnova zeleně po opravách chodníků v Chrudimské ulici - podnět Pavla Kudláčka –
z důvodu uložení sítí již není možné na místě zlikvidovaných keřů, stromů a živých plotů
vysázet nové

29. 4. 2019
• vývěsní skříňka na cyklostezce u letiště je stále rozbitá – skříňka se průběžně opravuje
několikrát za rok - vandalismus
• prověřit stav topolů na hřišti za budovou Městské Policie v Chrudimské ulici – v roce 2017
a 2018 kontroloval arborista, jeden topol musel být vykácen, další kontrola bude
v prosinci 2020
27. 5. 2019
• doplnění živých plotů v Chrudimské ulici - z důvodu uložení sítí již není možné na místě
zlikvidovaných keřů, stromů a živých plotů vysázet nové
• obnova suchých a zlámaných stromů v ulici Pod Břízkami – průběžně obě firmy provádějí
(SOPRA a AGROPARKSERVIS)
• přechod pro chodce v Nemošické ulici, podnět Bc. Jana Böhma – není v kompetenci a
možnostech obvodu, jedná se o krajskou silnici
• kontrolovat přechod pro chodce na Zborovském náměstí v době docházky dětí do školy –
bude předáno městské policii
25. 10. 2019
• rozmístění kontejnerů na hliník – požadavek byl předán na OŽP MmP, není v kompetenci
obvodu
• požadavek na městskou policii kontrolovat zaparkovaná vozidla v blízkosti křižovatek v
celé délce Chrudimské s ulicí Na Záboří, Raisova, Široká, Čacké – porušují vyhlášku a
způsobují problémy při vjezdu/výjezdu z/do křižovatek – bude předáno městské policii.

ilustrační foto z křižovatky Chrudimská x Na Záboří z 24.10.2019 7:00
Příští schůzka se bude konat na společenské akci „Vánoční punč“ ve ČT 19. 12. v 17 hod. na
hřišti SK Jesničánky.
Termíny jednání na rok 2020:
20. 1., 24. 2., 23. 3., 27. 4., 25. 5., 22. 6., 28. 9., 26. 10., 29. 11. začátek vždy v 17 hod.

Zapsala: L. Lusková dne 26. 11. 2019
Ověřil: Ing. Petr Netolický, předseda Místní komise Jesničánky

