
Městský obvod – statutární město Pardubice V 

Češkova 22, 530 02 Pardubice 

 

     

 

Zápis z jednání Místní komise Višňovka ze dne 22. 3. 2022 

 
Přítomni: Mgr. Kaufmann, M. Francová, V. Mlejnek 

Nepřítomni: F. Šťastný 

Omluveni: Ing. Baťa, 

 

Program jednání: 

 

1. Plnění podnětů z minulých jednání 

2. Podněty 

3. Závěr 

 

1. Předseda komise, p. Kaufmann, informoval  o tom, jak se plní podněty z minulého jednání.  

  - rozsypaná dlažba na rohu ul. J. Palacha a K Blahobytu byla opravena 

  - vymleté bílé dlaždice při výjezdu z ul. Devotyho do Železničního pluku byly nahrazeny  

novými, 

  - kontejnerové stání na rohu ul. Železničního pluku a Pichlova-úpravu a přemístění řeší     

Magistrát města Pardubice, 

   - rozbité červenobílé ohraničení před přechodem pro chodce u vjezdu z ul. J Palacha do ul.       

Devotyho - opravu zajistí SÚS,  

   - prostor na založení sadu s višněmi není vhodný  u chodníku, kde padají plody a občané      

budou kritizovat nepořádek z plodů, do prostorů vnitrobloků by bylo možné vysadit. 

 

2.  Byly předneseny podněty na opravy a úpravy komunikací a přilehlých míst v obvodu. 

     Jednalo se o následující: 

a)  na Benešově nám. je přístavek na kontejnery (papír a plasty). Na předním rohu této 

přístavby, a to směrem k ul. Devotyho, se plastové palubky prohýbají od nosné latě, takže 

     zasahují do prostoru chodníku a hrozí jejich odpadnutí – úřad zajistí opravu, 

b)  v ul. K Židovskému hřbitovu, směrem k Pohádkové zahrádce, se rozpadá asfalt, nejsou to 

      už malá ložiska, ale několik celých pruhů silnice, vznikají tam nebezpečné díry ve       

vozovce  – úřad zajistí opravu, 

c)  v místě před vchodem ul. Rokycanova čp. 2583 je uschlý jehličnan, údajně je jedovatý       

- černé kuličky, komise doporučuje jeho odstranění – úřad prověří, 

d)  na rohu ul. K Višňovce a S. K. Neumanna, a to u kontejnerového stání, je podemletý       

odpadový kanál – úřad zajistí opravu, 

e)  podnět na osázení zeleně kolem lavičky v ul. Rokycanova a také prostor proti lavičce       

přes chodník – je třeba specifikovat, kde konkrétně by k úpravě mělo dojít 

(fotografie apod.). 
 

 

3.  Další schůze MK Višňovka se uskuteční dne 19. 4. 2022 v 15.30 h. na ÚMO Pardubice V. 

 

 

Zapsala: Růžičková R. 

Ověřil: Mgr. Kaufmann 

 
 


