Městský obvod – statutární město Pardubice
Češkova 22, 530 02 Pardubice

Zápis z jednání Místní komise Dukla
ze dne 20. února 2019
Přítomni:
Ing. Alexandr Krejčíř, Bc. Petr Dufek, František Just, Ing. Aneta Jelínková, Václav Kocián, Taťána Rubešová
Nepřítomni:
Leona Vařechová (omluvena)

Komise byla usnášeníschopná.
Program jednání komise:
1. Zahájení jednání Místní komise Dukla
2. Seznámení se s dokumentem Statut komisí Rady městského obvodu Pardubice V
3. Kontrola plnění podnětů z lednového jednání komise
4. Nové podněty
5. Závěr jednání

1. Jednání Místní komise Dukla zahájil předseda Ing. Alexandr Krejčíř v 17.00 hod. Členům komise byla
představena nová tajemnice paní Jana Jeníková.
2. Členům komise byl předán dokument Statut komisí Rady městského obvodu Pardubice V, podle kterého
komise jednají.
3. Kontrola plnění podnětů z lednového jednání komise:
- nedostatečný pohyb pracovní čety v ul. Artura Krause 2279 a Lexova 2275 - četa uklízí,
- projektový zásobník - informace budou podány na březnovém jednání komise,
- osvětlení dětského hřiště v ul. Josefa Ressla - bude předáno strategické komisi,
- doplnění informací na provozní řád hřiště – předáno SDÚ.
4. Nové podněty
- prověřit možnost zřídit ohrazení 2 kontejnerových stání (v ul. Sokolovské mezi čp. 2246-2209 a v ul. Lexově u
křižovatky s ul. kpt. Nálepky u čp. 2329) – předáno OIS,
- kontejnerové stání v ul. V Ráji u křižovatky s ul. Boženy Němcové - velký nepořádek, prověřit možnost
častějšího vývozu - předáno OIS,
- na křižovatce ul. Teplého a Lexovy je již několik let projekt na realizaci světelného signalizačního zařízení zjistit, kdy bude provedeno - předáno OIS,
- špatný stav bříz ve vnitrobloku ul. Čs. armády - kpt. Nálepky - Lexova - Artura Krause – předáno OIS.
5. Závěr jednání
Závěrem jednání byl připomenut termín následujícího jednání komise, a to ve středu 20. března 2019 od 17.00
hod. v zasedací místnosti úřadu Městského obvodu Pardubice V.
Jednání komise bylo skončeno v 17.50 hod.

Zapsala: Jana Jeníková
Ověřil: Ing. Alexandr Krejčíř

