Zápis ze zasedání místní komise Rady městského obvodu Pardubice VII
v Rosicích nad Labem ze dne 6. ledna 2022

Přítomni: pp. Černík, Vitoch, Štefl, Košťál
Nepřítomni: pp. Chvojka, Rejda
Host: občanka Rosic
Program jednání
1. Začínající nový zapisovatel neví, jak úřad reagoval na zápis z minulé komise.
2. Občanka z Rosic přednesla připomínky k technickému stavu dětských herních prvků na
hřišti v ulici Oskara Brázdy.
3. Vzhledem k neustálému velkému nepořádku u laviček u samoobsluhy Hruška, umístit
fotopast na sloup VO (víme, že ji máme).
4. Umístit koš na psí exkrementy u mostu do Svítkova. Parkoviště je hodně využíváno
majiteli psů k jejich venčení.
5. Informovat MP, že v odpoledních a večerních hodinách v ulici Chelčického před
restaurací U Skalů parkují vozidla tak, že tvoří překážku silničního provozu před
křižovatkou s ulicí Generála Svobody.
6. Opravit žlábek na odvod dešťové vody na chodníku u domu čp. 259 v ulici Borová a čp.
148 Generála Svobody.
7. Opravit chodník na Krétě v ulici Legionářská před domem čp. 490.
8. Občané žádají o zamezení průjezdu vozidel od křižovatky U Křížku podél slepého
ramene Labe směrem k Semtínské vodárně.
9. Opravit bílé dlaždice na komunikaci před Řeznictvím u Černíků (urgováno již před
dvěmi lety).
10. Odstranit DZ P4 v ulici Čapkova u výjezdu na ulici Salavcova. Vzhledem k pravidlu pravé
ruky je tato značka nadbytečná.
11. Komise navrhuje nového člena a zároveň předsedu komise pí Yvetu Sammon.
12. Občané Kréty žádají o vybudování dětského hřiště na konci ulice Riegrova na parcelách
150/4, 150/3, 168/20, 252/37, které jsou ve vlastnictví Vak Pardubice a města
Pardubic.
13. Občané žádají o asistenci MP v ranních hodinách od 7.00 do 8.00 u přechodů u parku
a u sokolovny.
14. Opravit boční stěnu na zastávce MHD u parku.
15. Komise navrhuje za dlouholetou činnost předsedy MK Rosice nad Labem udělit panu
Valentovi věcný dar.
16. Příští jednání MK se uskuteční ve čtvrtek 3. února 2022 v 19.00 hod. v zasedací
místnosti úřadu městského obvodu.

Zapsal: Michal Černík v.r.

