
 

Městský obvod – statutární město Pardubice 
Úřad městského obvodu Pardubice V 
Češkova 22, 530 02 Pardubice 

 

 

Zápis z jednání Místní komise Dražkovice ze dne 2. 6. 2021 

 
Přítomni: p. Karolína Štefková,   p. Evžen Erban, p. Vojtěch Gottwald, Ing. Milan Topič 

 

Omluveni:  Ing. Jaroslav Kňava, Bc. Alice Paurová 

    

Neomluvení:  

  

Komise ne/byla usnášeníschopná. 

 

Ověřovatelem byla jmenována: paní Štefková 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení jednání. 

2. Rychlé projednání stavu návrhů, podnětů občanů dle Statutu komisí Rady MO V a     

možného splnění navržených bodů z minulého jednání. 

3. Nové návrhy k jednání. 

4. Konec jednání. 

 

 

 Ad 1. 

Jednání komise bylo zahájeno ve středu dne 2. 6. 2021 v 16,00 hodin zasedací místnosti Úřadu 

městského obvodu Pardubice V. 

 

 

Ad 2. 

K bodu a) až c) ze dne 4. 3. 2020 jednání MK: 

b) Komise se usnesla a navrhuje zajistit výsadbu dřevina a keřů do vytipovaných míst 

v celé místní části Dražkovice. Komise nejprve vytipuje místa vhodná pro výsadbu s 

občany z místní části Dražkovice a zpracuje mapku se zákresem, která bude předána 

na MO Pardubice V-trvá 

 

Paní předsedkyně komise, po domluvě s členy komise se domnívá, že zpracování mapky členy 

MK se zákresem postrádají smysl, údaje a znalost možných míst by měli řešit pracovníci úřadu 

MO V, kteří by měli znát místa vhodná pro osázení, druhy zeleně a s tímto seznámit členy MK. 

Zároveň byl poslaný e-mail s žádosti o vytipování vhodných míst včetně návrhu zeleně paní 

Mgr. Plívové (odbor OIS- životní prostředí, MO Pardubice V). 

 

 

 

 



V textu e-mailu paní předsedkyně komise prosí o: 

 „O vytipování míst pro možné zasázení stromů nebo keřů v Dražkovicích a zve paní Mgr. 

Plívovou na jednání komise, kde panu Gottwaldovi a panu Topičovi by mohla odpovědět na 

jejich případné dotazy ohledně zeleně, její dostatečnosti, uvažovaném zvýšení množství, údržby 

apod.“ 

Vyjádření Mgr. Plívové: 

- k zápisu z jednání MK Dražkovice sdělujeme následující: 

1) V současné době nemáme v k.ú. Dražkovice vytipována žádná další místa vhodná pro 

novou výsadbu dřevin. 

2) Místa vhodná pro výsadbu dřevin musí být na pozemcích v majetku města a 

především v nich nesmí být uloženy žádné inženýrské sítě, aby v budoucnu při 

opravách sítí nedošlo ke zničení výsadeb, dále výsadby nesmí bránit rozhledovým 

poměrům na komunikacích apod. 

3) Pokud místní občané mají nějaké vlastní tipy na takovéto lokality, rádi ověříme zda 

splňují bod 2) a vhodnou výsadbu navrhneme. 

4) Účasti na jednání komise na toto téma se samozřejmě nebráníme, ale považujeme za 

vhodné tuto problematiku řešit nad mapovými podklady a pochůzkou na místě až po 

zmírnění protipandemických opatření, až bude možné se fyzicky setkat a ne to řešit e- 

mailem. 

 
 

 

K bodu 3 – nová doporučení ze dne jednání 7. 10. 2020 MK: 

a) Pro nouzový stav a neustálenost provozu - zatím neřešeno (navýšení spojů MHD do Místní 

části Dražkovice). 

Paní předsedkyně komise podá návrh do zastupitelstva k navýšení frekvence spojů linky 

MHD č. 18. 

 

 

Ad 3. 

Nová doporučení, náměty k jednání (e-komunikace/e-mailovou formou-Covid-19). 

(komise proběhly e-mailovou formou všichni souhlasili s navrženými podněty, dle sdělení 

předsedkyně komise paní Štefkové). 
 

1)Vytvářené černé skládky u kontejnerů u kapličky - spuštěním kamery došlo k zachycení 

několika případů- řešit se bude ve správním řízení. 

 

Komise se usnesla a navrhuje, zda by bylo možné zjistit kolik občanů z místní části 

Dražkovice dělá nepořádek u KS u kaplička a kolik občanů nebydlících v Dražkovicích, 

zároveň by komisi zajímalo v jaké finanční výši byly přestupky uděleny na jednotlivce a kolik 

fin. prostředků se vybralo od neukázněných občanů (zda existuje nějaká statistika). 

 

2) Uvolněná střešní krytina a nefunkční odbíjení hodin na kapličce – opraveno. 

3) Uvolněná dlažba chodníku u Pošty – opraveno. 

4) Uschlý strom ohrožující pádem – vyřešeno. 

5) Nefunkční rozhlas u č.p. 13 – opraveno. 

6) Častější svozy kontejnerů na plasty a papír - bude řešeno od července 2021 (navýšení 

vývozů veškerých komodit). 

7) Cesta u č.p. 51 - navrženo umístění sloupku více ve středu cesty, viz již foto v e-mailu 

(dřívější e-mail) zabraňující průjezd vozidel-trvá. 



 

Komise se usnesla a s návrhem umístění sloupku ve středu komunikaci souhlasí. 

 

8) Příjezdová cesta Dražkovice sever pokračující od č.p. 71 - zatím trvá 

 

9) Projednán podnět pana Půlpána z čp. 237 v Dražkovicích - návrh umístění DZ „Obytná 

zóna“ IZ 5a (v souč. době je DZ „Zóna s dopravním omezením“ IZ 8a, lze zastavit např. před 

domem). 

 

 Komise se usnesla a s uceleným návrhem pana Půlpána  nesouhlasí. 

 

10) Komise byla seznámena s přemístěním informační tabule od prodejny potravin blíže 

k vjezdu na točnu MHD . 

 

Komise nemá námitky/souhlasí s přemístěním informační tabule/bere na vědomí. 

 

11) Vyvrácené sloupky u restaurace v Dražkovicích. 

 

Komise se usnesla a navrhuje povalené sloupky naproti Restauraci U Farmáře nechat, 

prostřednictvím MO Pardubice, V opravit. 

 

12) Seče na území místní části Dražkovice (p. Gottwald). 

- upozornil na poškozená okna, 

- navrhuje vyhlášení začátku sečí místním rozhlasem, 

- navrhuje upozornit občany na termíny sečí, 

- navrhuje zrevidovat plochy určené k sečím. 

 

13) Výjezd vozidel od fa HAKVE. 

 

Komise se usnesla a navrhuje dořešit špatný výhled při vjezdu na silnice II. třídy /324 od fa 

Hakve v Dražkovicích. 

 

14) Přechody v Dražkovicích 

 

Komise se usnesla a navrhuje označit všechny přechody reflexní dopravní značkou. 

 

Ad 4.  

Komise ukončila jednání v 17,05 hod.  

 

 

Další jednání Místní komise Dražkovice, se uskuteční v 1. září 2021 od 16,00 hodin v zasedací 

místnosti Úřadu městského obvodu Pardubice V. 

 

 

 

Ověřila: paní Karolína Štefková 

 

Zapsal/a: paní Popilková 

 


