
Městský obvod – statutární město Pardubice V 

Češkova 22, 530 02 Pardubice 

 

     

 

Zápis z jednání Místní komise Višňovka ze dne 18. 1. 2022 

 
Přítomni: Mgr. Kaufmann, F. Šťastný, M. Francová 

Nepřítomni: V. Mlejnek 

Omluveni: Ing. Baťa 

 

Program jednání: 

 

1. Plnění podnětů z minulých jednání 

2. Podněty 

3. Závěr 

 

 

1.  Předseda komise, p. Kaufmann, informoval  o tom, jak se plní podněty z minulého jednání.  

   - koš v ul. Devotyho u čp. 1729 je umístěn na chodníku, v blízkosti jsou pouze sloupy      

veřejného osvětlení a na tyto není možné koše umisťovat, a pokud by koš byl odstraněn, 

auta by zajížděla na chodník. Koš přemístit nepůjde, 

   - u přístupového chodníčku ul. Rokycanova čp. 2583 byla borovička kleč, zde však pejsci      

svými výkaly borovičku poškodili, nahrazovat novou se nebude, na tomto předmětném       

místě je zahrnuta i seč trávníku, 

    - uhnilá podpěra břízy v Rokycanově ul. čp. 2583, byla nově okůlována, 

    - chybějící spojovací nájezd u Kauflandu ze směru od střelnice, zde dle předchozích    

vyjádření pana starosty by měl být vystavěn chodník IP stavem – (chodník by měl 

navazovat a je převážně na pozemku IP Stavu). 

 

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

     Jednalo se o následující: 

a) v úseku Benešovo nám. od čp. 2443 – 2446 je silně popraskaný asfalt v silnici – OIS 

prověří a v rámci finančních možností zadá opravu, 

b)  na dětském hřišti ve vnitrobloku v Čihákově ulici se po  celé ploše válí listí - stačí zamést     

a bylo by zde příjemněji. Děti chodí na hřiště i v zimních měsících, takže s běžnou údržbou  

     není třeba čekat do jara nebo až na nějaký "velký" úklid celého prostoru – SDÚ zajistí 

úklid, 

c) v podchodu v ul. Rokycanova (Myší díra) jsou na obou stranách propadlé kanálové mřížky, 

které tvoří překážku, a to  zejména starým lidem s berlemi – OIS prověří, zajistí na MmP 

reklamaci prací, 

d) komise se dotazuje, jak často probíhá úklid podchodu (Myší díra), je zde velký nepořádek – 

SDÚ průběžně uklízí, není možné ale každodenně,  

e) na ul. J. Palacha jsou v některých místech odtokové žlaby plné bláta – není v kompetenci 

obvodu, bude předáno na SÚS PK.  

 

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

 

 

Zapsala: Růžičková R. 

Ověřil: Mgr. Kaufmann 
 


