
Městský obvod – statutární město Pardubice V 

Češkova 22, 530 02 Pardubice 

 

     

 

 

Zápis z jednání Místní komise Višňovka ze dne 15. 2. 2022 

 
Přítomni: Mgr. Kaufmann, M. Francová, V. Mlejnek 

Nepřítomni: F. Šťastný 

Omluveni: Ing. Baťa 

 

Program jednání: 

 

1. Podněty 

2. Závěr 

  

 

1.  Byly předneseny podněty na opravy a úpravy komunikací a přilehlých míst v obvodě. 

     Jednalo se o následující: 

 

a)  roh ul. J. Palacha a K Blahobytu u čp. 2439 je zde rozsypaná dlažba u nájezdu - OIS 

zajistí opravu, 

b) při výjezdu z ul. Devotyho do Železničního pluku jsou na okraji vozovky vymleté bílé     

dlaždice - OIS zajistí opravu, 

c)  ul. J. Palacha u čp. 2803, bývalá Čs. Spořitelna, je zde čtvercový kanalizační kryt, 

uprostřed chodníku, a u něho se propadá dlažba - OIS zajistí opravu, 

d)  vjezd z ul. J. Palacha do ul. Devotyho, je před přechodem pro chodce retardér a     

červenobílé ohraničení je rozbité - OIS zajistí opravu, 

e)  komise se dotazuje na kontejnerové stání na rohu ul. Železničního pluku a Pichlova, zda se 

bude řešit zabezpečení kontejnerů (oplocení), aby nestály jen na chodníku – úpravu a 

přemístění kontejnerového stání řeší magistrát města, 

f)   dotaz komise na výsadbu zeleně v prostoru od křižovatky Rokycanova směrem k       

poliklinice Vektor – úřad zatím nepočítá s dosadbami keřů, 

g)  z nové lavičky u servisu BARUM (u křižovatky ul. Rokycanova - Na Spravedlnosti) je     

nepěkný výhled na ohradu kontejnerů a parkoviště aut. Jak kolem lavičky, tak naproti ní by 

     byl prostor na výsadbu keříků - například osvědčené stále zelené bobkovišně – OIS 

prověří možnosti, 

h)  ve vnitrobloku za "Barumkou" se nahromadilo hodně starého listí. V této části přilehlých 

ulic je místo, kde hledá útočiště hodně dětí - prosíme o zajištění úklidu – SDÚ zajistí 

úklid,  

 i)  dotaz komise na možnost výsadby višní, zda by se nenašlo vhodné místo pro založení sadu 

nebo alespoň ve vnitroblocích oživit zeleň kvetoucími stromy, mohli bychom být pyšní na 

to, že máme k pojmenování části města také typický strom – OIS prověří možnosti. 
 

2.  Další schůze MK Višňovka se uskuteční dne 15. 3. 2022 v 15.30 h. na ÚMO Pardubice V. 

 

 

Zapsala: Růžičková R. 

Ověřil: Mgr. Kaufmann 

 
 


