
Zápis ze zasedání místní komise Rady městského obvodu Pardubice VII 
v Rosicích nad Labem ze dne 24. únor 2022 

 
 

Přítomni: Černík, Vitoch, Štefl, Košťál, Rejda 
Hosté: Čapek, Sammon 
 

Program jednání 
 

1. Kontrola zápisu ze dne 3. 2. 2022. a odpovědi na něj z úřadu. 
2. Komise navrhuje vysílat hlášení o možnosti podepsat petici proti spalovně 

nebezpečných odpadů na úřadu MO Pardubice VII a v knihovnách v místním rozhlase 
1x týdně a to dopoledne i odpoledne a zároveň zapojit i další informační kanály 
Zpravodaj, facebook, www stránky a APP Pardubice. 

3. Komise navrhuje uspořádat veřejné setkání občanů na téma spalovna nebezpečných 
odpadů 1x v Rosicích a 1x v Doubravicích a pozvat zástupce AVE, krajského úřadu, 
MMP a dalších zainteresovaných stran. 

4. Komise doporučuje prověřit umístění kiosku na zmrzlinu u mostu do Svítkova. Jeho 
umístění na vyštetovanou plochu zabírá místa na parkování OA, kterých je zde 
nedostatek. Jeho umístěním na patky na zelenou plochu bychom předešli parkování 
OA vozidel na zelené ploše a možným únikům provozních kapalin do trávy. 

5. Komise již poněkolikáté upozorňuje na přesah větví ze stromů do profilu vozovky ze 
soukromého pozemku v ulici Písková u domu čp. 596. 

6. Komise navrhuje vyvěsit vlajku Ukrajiny na budovu MO Pardubice VII. 
7. Návrhy na investiční akce: 

- Odkup budovy restaurace U Skalů (p. Černík již podal návrh na jednání o tomto 
odkupu do jednání zastupitelstva). 

- Na ulici Gen. Svobody lépe osvětlit přechody u zastávek MHD. 
- Opravit vozovku na křižovatce ulic J.K.Tyla, Mánesova, Písková a P. Holého. 
- Vybudovat funkční krytá stanoviště na kontejnery na tříděný odpad. 
- Vybudovat veřejné parkoviště na obytná auta (stellplatz) u mostu do Svítkova. 
- Vybudovat veřejné ohniště v „centru“ Rosic. 
- Vybudovat přístřešek chránící před deštěm na sportovišti Březinka. 
- Vybudovat stezku pro pěší okolo slepého ramene Labe od „Křížku“ směrem 

k vodárně. 
8. Příští jednání MK se uskuteční ve čtvrtek 7. dubna 2022 v 19.00 hod. v zasedací 

místnosti úřadu městského obvodu.  
 
Zapsal: Michal Černík v.r. 


