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      Zápis z jednání místní komise RMO Pardubice VII v Trnové  ze dne 29.8.2022 

          Přítomni:  Šimek, Tomšů, Král, Linhartová, Topičová, Kučera 

 Nepřítomen:  Korel 

  Program:   

     1/ Ověření zápisu 

    2/ Podněty a připomínky občanů 

    3/ Informace předsedy MK 

    4/ Informace z Úřadu MO 

    5/ Stav dopravy, parkování a dopravního značení v Trnové 

    6/ Návštěvy jubilantů 

      7/ Nové náměty, připomínky a různé   
                                                                 

 K bodu 1/ - minulý zápis ověřila paní Linhartová bez připomínek a 

doplnění, dnešní zápis ověří pan Kučera. 

 

 K bodu 2/ - na jednání komise se žádný občan nedostavil. 

 

        K bodu 3/ - předseda MK informoval členy komise o vyřizování připomínek 

a námětů ze zápisů komise: 

   -roští u řadových garáží podél ulice Poděbradské je uklizeno. Výtluky na 

komunikacích jsou  opraveny, plocha vedle panelové plochy pro 

velkoobjemový kontejner v ulici J. Jabůrkové zůstává neupravená. 

  Dále informoval o dokončování stavebních úprav křižovatky u nové 

polikliniky v ulici Potůčka a budování silnice do prostoru plánované 

výstavby obytných domů. 

        V ulici J. Jabůrkové zajistil Úřad MO obnovu 3 stanovišť pro kontejnery na 

tříděný odpad. 

 

 Předseda informoval členy komise o svém rozhodnutí ukončit členství v 

místní komisi ke konci roku 2022. Starostu pana Čapka o tom informoval. 

 

        Paní Topičová informovala o řešení stížnosti občanky z ulice Bohdanečské, 

které padá listí ze stromu na sousedním pozemku na jejich dům a zahradu. 

Výsledek jednání na místě za účasti Agentury ochrany přírody je pouze 

rozhodnutí, že starý strom je zdravý a jeho skácení se nepovoluje. 

 

 

        K bodu 4/ - paní Tomšů informovala o náročném jednání magistrátu při 

zajišťování dodávek energií pro město na další období. 

 Město připravuje úpravu vyhlášky o odtahu vozidel, které nesprávně 

parkují a o poplatku za odtah a dočasné umístění na chráněné parkoviště. 

 

 K bodu 5/ - ke stavu dopravy, parkování a dopravního značení nejsou v 

současné době kritické připomínky. Parkovacích míst je málo zejména v  



 
 
 

 

místech s výškovou výstavbou obytných domů a proto by bylo vhodné 

uvažovat o výstavbě parkovacího domu v nově plánované výstavbě v Nové 

Trnové. 

  

        K bodu 6/ - v červenci a srpnu byly uskutečněny 4 návštěvy jubilantů, z 

toho jedna za účasti starosty. 

 Všichni navštívení jubilanti byli spokojeni s návštěvou, gratulací i dárky. 

 Na  období do konce roku byla stanovena  odpovědnost členů komise za 

zajištění plánovaných návštěv  jubilantů. 

 

K bodu 7/ - komise doporučuje 

-obnovit žlutou čáru na vozovce v křižovatce ulic Bohdanečské a Potůčka, 

-realizovat záměr posunutí zeleného pásu keřů dál od okraje vozovky v ulici 

J.Jabůrkové podél Nové Trnové. Zatím alespoň odstranit větve keřů, 

které zasahují do vozovky až na parkující auta. 

- v ulici Na Vrškách roste vysoký plevel na chodníku ze zámkové dlažby a 

bez chemického ošetření nezmizí. 

 

 

Zapsala Topičová, schválil  Šimek 

 

  Příští jednání komise se uskuteční v pondělí 26. září 2022 v 18 hodin 

    v Obecním domě v Ohrazenicích. 

 

  

     
   

 


