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

Zápis z jednání Místní komise Jesničánky
ze dne 28.3. 2022
Přítomni: Ing. Petr Netolický, Josef Nechvátal, Pavel Kudláček, Ing. Karel Kočí
Omluveni: Ing. Ivana Mandysová, Ph.D.
Neomluveni: Bc. Jan Böhm, Bc. Jan Nadrchal
Komise byla usnášeníschopná.
Program komise:
1. Řešení podnětů z minulého jednání
2. Nové podněty k řešení
3. Diskuse
1) Řešení podnětů z minulého jednání
Podnět Ing. Mandysové, na kterou se obrátili obyvatelé ulice Raisova ohledně instalace retardéru, byla prošetřena
MK Jesničánky dne 28.3. 2022. Byl osloven majitel domu čp. 2909 p. Jahl, který by rád prosadil osazení
bezpečnostními prvky – zpomalovacími pásy (jinak též retardéry). Důvodem je skutečnost, že téměř žádný z
projíždějících řidičů nerespektuje max. povolenou rychlost 30 km/hod. Silnice s rušným provozem se stává velice
nebezpečnou, zejména s ohledem na mateřskou školku, ale i obyvatele a jejich děti bydlící v ulici Raisova.
Požadavek by bylo dobré doplnit souhlasem majitelů domů aby nedošlo následně ke stížnostem.
2) Nové podněty k řešení
- obyvatelé bydlící v ulici Raisova požadují nové chodníky a třeba opravit chodníky v ulici Dražkovická. V obou
ulicích je vyboulený a popraskaný původní asfaltový povrch. (foto č. 1) – dle finančních možností obvodu bude
opraveno,
- při obchůzce Čackou ulicí bylo komisí doporučeno ořezat přerostlou zeleň, která zasahuje do chodníků a omezuje
parkování před rohovým domem Čacké 1276. (foto č. 2) – bude ořezáno,
- na rohu ulice Chrudimská a Čacké je propadlý kanál naproti prodejně Střída sport Čacké čp 1141. (foto č. 3 a 4) –
bude zadána oprava,
- v ulici K Dolíčku chybí odvodňovací mřížky na chodnících po celé délce ulice. (foto č. 5 a 6) – bude zadána oprava,
- u objektů garáží na konci ulici K Dolíčku je stanoviště bezdomovců/asociálních občanů a v okolí se často schází
pochybné osoby, rezidenti vyjadřují obavy, aby v místě nedocházelo k distribuci drog. Na místě je trvalý
nepořádek, resp. vypadá to tam jako smetiště (foto č. 7) – nepořádek odklidí SDÚ.
Termíny dalších schůzek pro rok 2022: 25. 4., 23. 5., 20. 6., 19. 9.
Zapsala: L. Lusková dne 6. 4. 2022
Ověřil: Ing. Petr Netolický, předseda MK Jesničánky

Fotodokumentace ze z pochůzky Místní komise Jesničánky ze dne 28.3. 2022

