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Zápis z jednání Místní komise Jesničánky 

ze dne 10. 12. 2018 

 

 
Přítomni: Ing. Petr Netolický, Jan Nadrchal, Ing. Karel Kočí, Bc. Jan Böhm, Josef Nechvátal 
 
Omluveni: Ing. Ivana Mandysová, Pavel Kudláček 
 
Komise byla usnášeníschopná. 
 
Program komise: 

1. Představení nových členů komise 
2. Nové podněty k řešení 
3. Diskuse 

 
1. V úvodu jednání se představil nový předseda Místní komise Jesničánky Ing. Petr Netolický a 

členové komise sdělili, za jakou stranu jsou nominováni. Komise se bude scházet v roce 2019 
každé třetí pondělí v měsíci: 
 21. 1., 18. 2., 18. 3., 15. 4., 20. 5., 17. 6., 16. 9., 21. 10., 18. 11., 16. 12.  
 
Naše termíny se shodují s Komisí pro strategii a rozvoj obvodu, životní prostředí a dopravu  
a proto budou naše schůzky posunuty o týden později, tj. každé čtvrté pondělí v měsíci: 
28. 1.,  25. 2.,  25. 3.,  29. 4.,  27. 5.,  24. 6.,  23. 9.,  28. 10. ( svátek, domluvíme náhr. termín), 
25. 11.,  23. 12. (domluvíme náhr. termín)    

 
2. Komise požaduje klíče od vývěsních skříněk v ulici Pod Břízkami a Chrudimské, zapisovatelka bude 
vyvěšovat zápisy z jednání Místní komise.    
 
Stále trvá požadavek na umístění dopravního zrcadla v Raisově ulici. Při výjezdu na hlavní 
Chrudimskou ulici není vidět přes zaparkovaná auta.  
 
V řešení je výměna pletiva kolem sportovního areálu v Chrudimské ulici, které zabrání přepadávání 
míčů ze hřiště. Dále je třeba opravit stávající lavičky a přidat nové. 
 
Požadavek Ing. Knolla obnovit značení na fotbalovém hřišti v Raisově ulici byl splněn.       
 
Komise se opět zabývala dopravním značením „zóna 30“ v Nových Jesenčanech a doporučuje 
zvýraznit změnu místní úpravy za pomocí barevného vodorovného dopravního značení tam, kde 
došlo ke změně na přednost zprava a dříve se jednalo o hlavní silnici. Dále je třeba obnovit 
vodorovné značení po opravě chodníků v ulici Na Záboří.  
 
Na základě podnětu Jana Böhma a po domluvě s předsedou komise se text opravuje:  
Komise se opět zabývala dopravním značením „zóna 30“ v Nových Jesenčanech a doporučuje 
zvýraznit změnu místní úpravy křižovatek tam, kde došlo ke změně na přednost zprava ze směru 
původní hlavní silnice. Stávající stav komise nepovažuje za dostatečný a proto žádá o návrh 
doplnění projektanty a o zjednání nápravy. Dále je potřeba obnovit vodorovné značení po opravě 
chodníků v ulici Na Záboří.     
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V jednosměrné ulici U Suchého Dubu a Dražkovická komise navrhuje umožnit cyklistům ježdění 
v obou směrech a doplnit značení dodatkovou tabulkou.  
 
Poslední návrh komise změnit Holcovu ulici na jednosměrnou. 
  
3. Předseda komise Ing. Petr Netolický navrhuje zasílat zápisy komise členům RMO aby se podněty 
Místní komise Jesničánky zabývali. 
 
Zapsala: Libuše Lusková, tajemnice Místní komise Jesničánky 
Ověřil: Ing. Petr Netolický 
 


