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

Zápis z jednání Místní komise Jesničánky  

ze dne 21. 6. 2021 

  
Přítomni: Ing. Petr Netolický, Ing. Karel Kočí, Ing. Ivana Mandysová, Ph.D., Bc. Jan Nadrchal 

Omluveni:  

Neomluveni: Josef Nechvátal, Pavel Kudláček, Bc. Jan Böhm   

Komise byla usnášeníschopná.   

Program komise:  

1. Řešení podnětů z minulého jednání    

2. Nové podněty k řešení  

3. Diskuse  

 

1) Řešení podnětů z minulého jednání    

a. Prvním bodem programu MK Jesničánky byla údržba zeleně, Ing. Ivana Mandysová dává podnět zveřejňovat 

plánovanou údržbu, zejména ořezy stromů. Dále komise upozorňovala na včasné odklízení posekané trávy, 

dochází k zahnívání a ničení travního porostu. Dotazy na seče travního porostu zodpověděla Bc. Monika Klátilová, 

která byla pozvaná na jednání..   

b. Stále trvá podnět na opravu propadlého kanálu v ulici K Dolíčku v místě restaurace U Zvoničky a propadlý litinový 

kryt hlavního uzávěr vody před domem č.p. 31 – opravu zadal OIS.    

c. Nadále trvá požadavek na obnovu vodorovného značení v „zóně 30“ v Jesničánkách a dodělání značení 

s barevnou značkou 30 dle projektu. Křižovatka ulic Na Záboří a K Dolíčku je nejnebezpečnějším místem zóny, 

komise doporučuje zvýraznit zde přednosti zprava VDZ barevně – bylo řešeno již v minulém zápisu – řešení 

nespadá do kompetence ÚMO, bylo předán na OD MmP. 

 

2) Nové podněty k řešení 

a. Ing. Netolický doporučuje v ulici Na Záboří měřit rychlost Městskou Policií a dále v ulicích K Dolíčku a 

Demokratické mládeže  – bylo řešeno již v minulém zápisu – řešení nespadá do kompetence ÚMO, bylo předáno 

MPP. 

b. Ing. Netolický upozorňuje na 2 místa, kde je v nepořádku nový chodník v ul. Na Záboří, jednou je propadlá plocha 

1x1 m před čp 45, dále propadlá jedna dlaždice před čp. 25 viz foto v příloze  – bylo řešeno již v minulém zápisu – 

oprava byla zadána. 

c. Komise dává podnět na problematiku časového intervalu pro chodce na světelné křižovatce na Zborovském 

náměstí, chodci nestihnou bezpečně přejít na druhou stranu vozovky. Komise se dotazuje, zda je možné 

prodloužit časový interval. Zejména je velké nebezpečí při odbočování aut ve směru od Chrudimi do ulice 

Demokratické mládeže, kdy chodci i auta mají zelenou a dochází k najíždění aut na přechod.  Dále komise 

navrhuje alespoň umístění blikající Signál žlutého světla ve tvaru chodce, jímž je doplněn signál se zelenou šipkou 

směřující vpravo, upozorňují řidiče, že při jízdě tímto směrem, křižuje směr chůze přecházejících chodců -  – bylo 

řešeno již v minulém zápisu – řešení nespadá do kompetence ÚMO, bylo předáno na OD MmP.  

 

Ing. Ivana Mandysová navrhuje následující řešení: 

• Navrhuji jako první logický krok dotázat se oficiálně „našeho“ Městského obvodu Pardubice 5, zda 
se naším podnětem Komise Jesničánky ze dne 23.9.2019 zabýval a s jakým výsledkem. 

• Navrhuji oslovit Odbor dopravy MMP, který by měl mít světelné signalizační zařízení na starost. Je 
na křižovatce nově zhotoveno.  

  



• Rovněž navrhuji oslovit Policii ČR, dopravní inspektorát či Policii jako takovou. 

• Městskou policii – ta by mohla poslat na přechody policisty stejně tak, jako stojí na ostatních 
přechodech v čase začátku školní výuky. 

 

Zároveň budu komunikovat s paní ředitelkou školy, jejíž žáci jsou ohroženi. Rodiče se právem bojí. 

 

Komise Jesničánky, dr. I. Mandysová, v září 2019 žádala (viz zápis ze schůze 23.9.2019) o řešení 

nebezpečného přechodu pro chodce na Zborovském náměstí X Demokratické Mládeže. Dne 21.6. komise 

na svém zasedání znovu a naléhavě apeluje s ohledem na nehodu, při které bylo sraženo dítě, aby 

nebezpečná situace byla ihned řešena! 
 

Příští schůzka se bude konat 13. 9. 2021 v 17 h. v zasedací místnosti ÚMO5.  

 

Zapsala: L. Lusková dne 13. 7. 2021 

Ověřil: Ing. Petr Netolický, předseda MK Jesničánky  

 

 

Foto k bodu 1) c – propadlá vpusť ul K Dolíčku naproti restauraci U Zvoničky + propadlý hlavní uzávěr vody 

K Dolíčku č.p. 31 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotky k bodu 1) d – masivní prorůstání trávy a plevele na novém chodníku v ul. Na Záboří 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotky k bodu 2) C – propadlý chodníku v ul. Na Záboří před č.p. 45 a 25 

  

 


