
 

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

 

 

Zápis z jednání Místní komise Dražkovice ze dne 7. 10. 2020 

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

 

Omluveni: Vojtěch Gottwald, Ing. Milan Topič 

 

Neomluvení: Evžen Erban 

  

Komise nebyla usnášeníschopná. 

 

Ověřovatelem byla jmenována: Karolina Štefková 

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

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení jednání. 

2. Rychlé projednání stavu návrhů, podnětů občanů dle Statutu komisí RMO Pardubice V a     

možného splnění navržených bodů z minulého jednání. 

3. Nové návrhy k jednání. 

4. Konec jednání. 

 

 

 Ad 1.  

Jednání komise bylo zahájeno ve středu dne 7. 10. 2020 v 16,00 hodin v zasedací místnosti 

Úřadu městského obvodu Pardubice V. 

 

 

Ad 2. 

K bodu a) až c) ze dne 4. 3. 2020 jednání MK: 

b) Komise se usnesla a navrhuje zajistit výsadbu dřevina a keřů do vytipovaných míst 

v celé místní části Dražkovice. Komise nejprve vytipuje místa vhodná pro výsadbu s 

občany z místní části Dražkovice a zpracuje mapku se zákresem, která bude předána 

na MO Pardubice V-trvá 

 

K bodu a) až g) ze dne 2. 9. 2020 jednání MK: 

 

a) Paní Štefková upozornila na poškozený obrubník u čerpaní stanice při výjezdu 

z Pardubic na Dražkovice-informaci přepošle e-mailem paní Jeníkové – informaci paní 

Štefková předala panu starostovi Rejdovi a panu Nadrchalovi při osobním setkání. 

     e)   Ing. Topič požádal o informaci, zda výsadba v parčíku v Dražkovicích probíhá dle   

           studie, která byla v minulosti vypracována.-  studie nebyla závazná, výsadba           

           neprobíhá dle studie, ale výsadba probíhala dle okolností a možností průběžně. 

 



f) Ing. Topič a pan Gottwald upozornili na opakující se nepořádek u kontejnerového 

stání a při přistavování VOK (velkoobjemového kontejneru).- informace předána 

paní Suchánkové, SmP a.s. 

 

g) Bc. Paurová upozorňuje na napadané stromy nějakým škůdcem u stezky z Pardubic do 

Dražkovic, zda se tento problém bude řešit.-dřeviny se hlídají, obaleč se vylíhnul a 

odletěl, dva napadené stromy opětovně obrostly (poslední kontrola proběhla 7. 

10.  2020) 

 

 

Ad 3. 

Nová doporučení, náměty k jednání. 

a) Paní Štefková požádala o spolupráci pana starostu MO Pardubice V pana Jiřího Rejdu, 

Dis., při řešení navýšení spojů MHD č. 18 do místní části Dražkovice (pan starosta 

předloží návrh orgánu představenstva Dopravního podniku a.s. Pardubice dále jen 

DPMP, který je nadřízeným orgánem ředitele DPMP). 

b) Paní Štefková informovala o přesunu finančních prostředků z městského obvodu (MO 

Pardubice V) do rozpočtu městské policie, potřebných k zakoupení kamer 

k monitoringu vytipovaných problematických lokalit (proběhne výběrové řízení). 

c) Paní Štefková informovala o možnosti podzemních kontejnerů na odpady – 

momentálně jsou upřednostněny jiné investiční akce (prostředky mají, ale použijí je na 

něco jiného), akci lze dle informací pana Nadrchala naplánovat v roce 2021 

s možností realizace v roce 2022. 

Ad 4.  

Komise ukončila jednání v 16,55 hod.  

 

 

Další jednání Místní komise Dražkovice, se uskuteční dne 4. 11. 2020 od 16,00 hodin 

v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Pardubice V. 

 

Zapsala: Popilková I. 

 

Ověřila: Karolína Štefková 


