
 

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

 

 
 

 

Zápis z jednání Místní komise Dražkovice ze dne 6. 4. 2022 

 
 

Přítomni: Karolína Štefková, Bc. Alice Paurová, Ing. Jaroslav Kňava, Ing. Milan Topič 

 

Omluveni: Vojtěch Gottwald, Evžen Erban 

 

Komise byla usnášeníschopná. 

 

Ověřovatelem byla jmenována: Karolína Štefková 

 

 

Program jednání: 

 

1.  Zahájení jednání. 

2. Projednání stavu návrhů, podnětů občanů dle Statutu komisí Rady MO Pardubice V z 

minulého jednání. 

3.  Nové návrhy k jednání. 

4.  Konec jednání. 

 

Ad 1. 

Jednání komise bylo zahájeno ve středu dne 6. 4. 2022 v 16.00 hodin v zasedací místnosti 

Úřadu městského obvodu Pardubice V. Jednání komise se zúčastnil pan starosta Jiří Rejda, 

Dis. a informoval, že je domluvena schůzka s ředitelem DPMP panem Ing. Pelikánem, kde 

bude řešeno navýšení spojů do místní části Dražkovice. Zároveň informoval o návrhu 

obnovení stezky pro chodce a cyklisty v Dražkovicích (MmP-OHA, paní Marková-zajišťuje 

krajinářskou studii). 

 

Ad 2. 

 

K bodu 3 – nová doporučení ze dne jednání 7. 10. 2020 MK: 

Zvýšení frekvence MHD č. 18 bude předáno na příští jednání Rady MO Pardubice V 

(případně  

zajistit nový spoj MHD Dražkovice - Jesničánky a zpět), kde bude pak možný přestup na 

MHD  

č. 1. 

 

Informace od Ing. Nenutila z DPMP (vedoucí střediska řízení a provozu MHD): 

V návaznosti za zapojení dvou nových trolejbusových tratí (nadjezd Paramo, ul. Studentská) 

do pravidelného provozu předpokládáme k 01.09.2022 rozsáhlé změny v linkovém vedení po 



celém městě. O tom, jaké konkrétně budou, Vás budeme s dostatečným předstihem, až budou 

vyřešeny všechny související náležitosti, informovat. 

 

Pan starosta Jiří Rejda, Dis. prověří možnost navýšení spojů do místní části Dražkovice 

(domluví si schůzku s panem ředitelem DPMP Ing. Pelikánem). 

 

K bodům jednání MK ze dne 2. 6. 2021 

8)  příjezdová cesta Dražkovice sever pokračující od č. p. 71 - informace od p. Brožka: 

K dotazu paní Paurové, týkající se bahnité cesty v místní části Dražkovice sever pan Brožek 

informoval, že na vybudování komunikace v lokalitě Dražkovice sever má MO Pardubice V 

zpracovanou projektovou dokumentaci a je vydáno stavební povolení. Vlastní stavba však 

může být realizována až po vybudování kanalizace. Výstavbu kanalizace řeší VAK a.s., a kdy 

k realizace dojde zatím nejsou další informace - trvá 

 

13) výjezd vozidel od fa HAKVE - trvá 

Komise se usnesla a navrhuje dořešit špatný výhled při vjezdu na silnici II. třídy /324 od fa 

Hakve v Dražkovicích. 

Paní Štefková upozornila, že je spousta míst, kde je špatný výhled. Není možné proti každému 

takovému místu instalovat zrcadlo. Pokud má řidič špatný výhled, může požádat jinou osobu, 

aby mu ukázala pro bezpečné vyjetí. 

 

Pan starosta Jiří Rejda, Dis. prověří možnost např. instalace dopravního zrcadla. 

 

14) přechody pro chodce v Dražkovicích - trvá 

Komise se usnesla a navrhuje označit všechny přechody reflexní dopravní značkou – dopravní 

značení není v kompetenci městského obvodu (čeká se na vyjádření odboru dopravy-ÚMO 

Pardubice V postoupil 3. února 2022). 

 

K bodům jednání MK ze dne 30. 11. 2021 

3) V některých místech v Dražkovicích se vybuduje nový chodník při pravé straně směrem do 

Pardubic – informace od pana Brožka z MO Pardubice V, probíhá PD na opravu chodníku 

a inženýrskou činnost - trvá 

 

5) Na jižní straně kapličky je uvolněná krytina a zároveň je potřeba opravit fasádu na 

kapličce - (bude předáno na OMI MmP, pí Sigmundové)-trvá 

 

8) Stánek PNS odstraní vlastník stánku do 30. 6. 2022- (řeší pí Pilná, OMI MmP)-trvá 

 

9) Umístit sloup VO ke kontejnerovému stání u kapličky – obvod prověří možnosti, předáno 

k řešení MmP 

 

10) Přemístit kontejnerové stání od kapličky na točnu MHD – obvod prověří možnosti-

trvá 

 

11) Informace paní Bc. Paurové týkající se návrhu na vybudování cesty/stezky pro chodce 

případně i pro cyklisty viz. oranžový zákres. Paní Štefková předložila návrh na obnovení 

původní staré cesta Dražkovice – Jesničánky viz. zelený zákres v mapce. Obnovení stezky 

pro chodce případně cyklisty by mělo být rychlejší a snazší – řeší MmP OHA, pí 

Marková, komise pro pozemky a reklamu, zajišťuje se krajinářská studie 

 



 

K bodům jednání MK ze dne 5. 1. 2022 

1) Zajistit odstranění nebo opravu plakátové plochy poblíž zastávky MHD v Dražkovicích-

zajistí SmP a.s. paní Filípková, reklamní služby 

 

2) U čp. 51 – pan Lenárd – příjezd zabezpečit dopravní značkou „Průjezd zakázán“, DZ D32 

s dodatkovou tabulkou „Mimo vozidel IZS“ – MmP, odbor dopravy vyjádřil nesouhlas 

(záporné stanovisko) s provedením navržené místní úpravy-vyřízeno 

 

Ad 3. Nová doporučení, náměty k jednání, (komise se usnesla a navrhuje) 

 

Členům komise byla e-mailem poslána Výroční zprava činnosti MK Dražkovice za rok 

2021 zpracována předsedkyní a odsouhlasena jednotlivými členy komise. 

 

Zároveň paní předsedkyně komise upozornila, že na nových web stránkách uvedených do 

provozu chybí některé zápisy z komisí a žádá o jejich doplnění. 

 

Paní předsedkyně komise prosí o zveřejnění Výroční zprávy nejen na webu, ale i do vývěsky 

v Dražkovicích. 

 

1) Ohnutý a nebezpečný billboard na ulici Chrudimská, p.p.č. 579/14 k.ú. Dražkovice-

zajištěna oprava  fy BARTH Reklamka .a.s. – vyřízeno 

2) Umístění informačního radaru na měření rychlosti – dle sdělení pana Kříže z MMP, 

nebude se umisťovat – MmP neumístí - vyřízeno 

3) Schválení stavebního záměru „PD Rekonstrukce chodníku Dražkovice mezi č.p. 128 a č.p. 

140 (vč. veřejného osvětlení). 

4) Komise se usnesla a navrhuje, aby předsedkyně komise paní Štefková podala oficiální 

podnět/žádost k projednání přemístění kont.stání od kapličky v Dražkovicích na travnou 

plochu k točně MHD, p.p.č. 58/6, 58/1 a 58/4 v k.ú. Dražkovice. 

 

Ad 4. 

Konec jednání  

Komise ukončila jednání v 16.55 hod, 

 

Další jednání Místní komise Dražkovice se uskuteční 4. května 2022 od 16.00 hodin 

v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Pardubice V. 

 

 

Zapsala: Ivana Popilková 

 

Ověřila: Karolína Štefková 

 

 


