
 

Městský obvod – statutární město Pardubice 
Úřad městského obvodu Pardubice V 
Češkova 22, 530 02 Pardubice 

 

 

 

Zápis z jednání Místní komise Dražkovice ze dne  6. 3. 2019 

 

 
Přítomni: Karolína Štefková, Evžen Erban, Ing. Jaroslav Kňava, Ing. Milan Topič, Vojtěch              

                  Gottwald, Alice Paurová                

 

Nepřítomni/omluveni: 0 

 

Komise byla usnášeníschopná. 

 

Ověřovatelem byla jmenována: Karolína Štefková 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program jednání: 

1. Zahájení jednání 

2. Kontrola usnesení z minulého jednání 

3. Usnesení/doporučení/stanoviska komise  

4.  Závěr 

 

 

 Ad 1.  

 Jednání komise bylo zahájeno v 16.00 hodin v zasedací místnosti MO Pardubice V 

předsedkyní komise.  

 Z jednání komise se omluvil pan starosta, jednání mimo Pardubice.  

 Komisi se představila nová tajemnice. 

 Komise byla upozorněna na změny ve Statutu komisí Rady městského obvodu 

Pardubice V. 

 

Ad 2. 

 Výpůjčka pozemku pod DH – trvá (komise bude iniciovat jednání). 

 Cyklostezka – nedostatky (viz nové doporučení komise). 

 

Ad 3. 

a) Špatně viditelné nové vodorovné značení přechodů, stále patrné staré vodorovné 

značení přechodů a dělící čáry silnice. 

 Komise doporučuje nové značení přechodů opravit, staré značení přechodu např. 

odfrézovat a odstranit, včetně staré dělící čáry na silnici. 

b) Nedostatečně označena cyklostezky vč. piktogramů směrem do Pardubic. 

  Komise doporučuje doplnit označení cyklostezky po pravé straně  

směrem do Pardubic (končí u křižovatky v Dražkovicích). 

c) Nedostatečně označené přechody.   



 Komise doporučuje osadit přechody reflexními DZ, semafory na stisknutí 

(přechod u firmy Hakve a křižovatky). 

a – c) tato body se netýkají MO Pardubice V, ale OMI Magistrátu města 

Pardubic 

 

 

d) Hlášení rozhlasu. 

 Komu lze a jakým způsobem nahlásit text místního hlášení. 

Sekretariátu starosty MO Pardubice V 

 

e) Opakující se nepořádek u KS u kapličky. 

 Komise doporučuje vývoz 3 x týdně nebo navýšit kontejnery na separaci. 

 KS označit tabulkou s uvedením tel. čísla na zodpovědnou osobu od společnosti 

SmP a.s. - v případě velkého nepořádku (neprodleně zajistit úklid). 

Není v kompetenci ÚMO Pardubice V ale OŽP Magistrátu města Pardubic 

 

f) Dětské hřiště. 

 Komise doporučuje navýšení prvků na stávající DH u hřiště. 

V současné době není pozemek ve vlastnictví Statutárního města Pardubice, 

proto nelze investovat. 

 

g) Kruhová křižovatka směrem na Mikulovice. 

 Komise doporučuje vybudování kruhové křižovatky na konci Dražkovic 

směrem na Mikulovice. 

Bude předáno do strategická komise – komunikace je ve vlastnictví 

Pardubického kraje 

 

      h)  Kovový sloupek. 

 Odstranit kovový sloupek naproti Hospodě U Farmáře. 

Prověří OIS ÚMO Pardubice V 

 

      ch) Umístění dopravních zrcadel na komunikaci. 

 Komise doporučuje umístění zrcadel u firmy Hakve z důvodu bezpečného 

výjezdu.  

Prověří OIS ÚMO Pardubice V  

i) U kontejnerového stání se překrývají DZ. 

 V kompetenci Odboru dopravy Magistrátu města Pardubic 

 

j) Stoka přitékající z obce Mikulovice. 

 Komise doporučuje předat informaci o znečištění stoky/zápach na životní 

prostředí MMP a informaci předat i obci Mikulovice. 

Prověří OIS ÚMO Pardubice V 

k)  

Dobudovat chodník směrem na Ostřešany. 

 Komise doporučuje iniciovat jednání s obcí Mikulovice a Ostřešany ohledně 

dobudování chodníku. 

Bude předáno do strategické komise 

 

l)  Vánoční výzdoba v Místní části Dražkovice. 



 Komise doporučuje zajistit vánoční osvětlení vytipovaného stromku v parku u 

pošty a zajistit vánoční výzdobu v obci na stožárech veřejného osvětlení. 

Bude předáno do strategické komise 

 

 

m) Vlajky EU a ČR. 

 Komise požaduje novou vlajku EU a ČR (stará vlajka EU byla předána na 

sekretariát) – zajistí sekretariát starosty. 

 

 

Ad 4.  

Komise ukončila jednání v 17.05 hod. Následující jednání komise MK Dražkovice se uskuteční 

dne 3. 4. v 16.00 hod. na ÚMO Pardubice V.  

Zároveň bylo domluveno květnové jednání MK Dražkovice, a to na 15. 5. 2019 v 16.30 hodin 

v Dražkovicích u pošty. 

 

 

 

Zapsala: Popilková I. 

Ověřila: Karolína Štefková 

 
. 


