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Zápis z jednání Místní komise Dukla   
ze dne 13. 4. 2022 

 

 

Přítomnost:  
Ing. Alexandr Krejčíř - omluven 
Bc. Petr Dufek - omluven 
František Just 
Žaneta Havlenová  
Václav Kocián 
Taťána Rubešová - omluvena 
 
Komise je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání komise:  
1. Zahájení jednání Místní komise Dukla 
2. Kontrola plnění podnětů z předešlých jednání komise  
3. Nové podněty 
4. Závěr jednání 
  
 
1. Jednání Místní komise Dukla zahájil za omluveného předsedu Bc. Karel Farský 
 
2. Kontrola plnění podnětů z předešlých jednání komise: 
 
Bc. Karel Farský seznámil přítomné se stavem plnění podnětů z předešlého jednání s konstatováním, 
že vše, co bylo nahlášeno se realizuje nebo již bylo zrealizováno, a to včetně případného osazení 
dětského hřiště houpačkami pro miminka. 
 
3. Nové podněty 
 
pí. Havlenová: 
1) upozornila, že u dopravního hřiště dne 10/3/2022 zjistila poškození informační cedule 

s odkazem na projekt EU – podnět bude přeposlán na magistrát města, není v kompetenci 
obvodu, 

2) dále upozornila, že děti si chodí hrát do objektu stadionu na trávník, tento je však uzamčen a 
děti tak dovnitř prolézají dírami v plotě, vznesla tedy dotaz, zda by se dal objekt nějakým 
způsobem zpřístupnit – podnět bude přeposlán na magistrát města, není v kompetenci 
obvodu, 

3) v ul. Jilemnického kousek od řeznictví se nacházejí nádoby na olejový odpad, avšak tyto jsou 
neustále přeplněné, navíc uzamčené. Bylo by možné toto napravit, případně přidat další nádoby 



na tento odpad, a to nejen na tomto místě, ale i např. v ul. Resslova? – podnět bude přeposlán 
na magistrát města, není v kompetenci obvodu. 

 
p. Kocián: 
1) opět upozornil na dle jeho názoru zbytečně nezprovozněné místo u pošty na nám. Dukelských 

hrdinů, které by se dalo využít alespoň na krátkodobé parkování (tzv. kotouč). K tomuto se na 
místě vyjádřil i tajemník úřadu Mgr. Šmaha, který vysvětlil, že místo je stále evidované jako 
místo tržní, kam nyní zajíždí pojízdná prodejna. 

 
4. Závěr jednání 
 
Následující jednání komise se předběžně uskuteční: 11. 5. 2022 
 
 
Zapsal: Bc. Karel Farský 
  
 
 
 


