
Výroční zpráva o činnosti Místní komise Dražkovice za rok 2021 
 

Dle znění Statutu komisí Rady městského obvodu Pardubice V a 
jednacího řádu komisí předkládá Místní komise Dražkovice výroční 
zprávu o činnosti komise v roce 2021. 
 
Působnost místní komise:  
 
Komise působí v oblasti Dražkovic viz vymezení místní působnosti místních komisí 
viz. odkaz  https://www.pardubice.eu/mistni-komise-drazkovice 
 
 
Náplň činnosti: 
 
Dle statutu bod 6), dle článku 5 se místní komise zabývá veškerými podněty, které 
jsou zjištěny nebo předány občany Dražkovic. Členové komise se zamýšlí nad 
možnostmi řešení. Jednotlivé vzniklé návrhy podle činnosti nebo oblasti, které se 
týkají, jsou předány do jiných odborných komisí či na patřičná místa vedoucím 
úředníkům k jejich vyřízení viz. odkaz 
https://www.pardubice.eu/komise-rady-mo5 
 
Složení komise: 
 

• Karolína Štefková - předsedkyně, Dražkovice 37, tel. 774 231 981, 
kocka37@icloud.com 

• Vojtěch Gottwald - člen komise,, Dražkovice 13, tel. 731 440 411, 
gottwaldv@seznam.cz 

• Ing. Jaroslav Kňava - člen komise, Sokolovská 2775, Pardubice, tel. 736 504 300, 
knavak@seznam.cz 

• Evžen Erban - člen komise, Dražkovice 126, tel. 777 454 606, erbane@email.cz 

• Ing. Milan Topič - člen komise, Dražkovice 14, tel. 777 862 350, 
milan.topic@seznam.cz 

• Alice Paurová - člen komise, Dražkovice 123, tel. 777197080, 
a.paurova121@gmail.com 

• Ivana Popilková - tajemník komise, tel.: 466 301 278, 
ivana.popilkova@umo5.mmp.cz 

 
Zhodnocení práce komise: 
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Místní komise Dražkovice se zabývala různými podněty občanů, jejichž 
podrobnosti jsou uvedeny v jednotlivých zápisech. Ve shrnutí práce komise stojí za 
to uvést: 
 

Neustále se opakující nepořádek a vytváření tzv. černých skládek občany 
u kontejnerových stání u Kapličky. Z tohoto důvodu MO V nainstaloval v blízkosti 
kontejnerů kameru, která zachycuje občany, kteří toto způsobují. Videozáznamy 
jsou předávány do přestupkového řízení. Od července roku 2021 se navýšila 
frekvence svozů kontejnerů na plasty, papír, sklo a elektroodpad. 
Komise směřovala dotaz na Městskou policii, jaké množství případů a kteří 
občané, zda místní nebo jiní, odkládají odpad mimo kontejnerová stání a vytváří 
tak černé skládky, a zda byly řešeny v přestupkových řízeních s vystavením pokut. 
 

Byl předán požadavek na opravu místního rozhlasu v některých částech Dražkovic. 
 

Řešil se způsob provádění sečí, odpovědnost za způsobené škody, termíny 
a oblasti jednotlivých sečí. 
 

Byly opraveny vyvrácené sloupky naproti restauraci U farmáře. 
 

Došlo k vypletí zarostlého kruhového objezdu. 
 

Odstraněny staré rozhlasové rozvody, vyřešeny zarostlé DZ, opravena některá 
místa propadlé části dlažby. 
  

Místní komise byla informována úředníkem panem Brožkem z MO V ohledně 
opravy stávající části chodníku při pravé straně směrem do Pardubic, který je ve 
špatném stavu. Bude provedena výměna povrchu za zámkovou dlažbu. 
 

V září proběhla osobní schůzka členů Místní komise Dražkovice se zaměstnanci 
úřadu MO V, jejímž cílem bylo zmapování míst v Dražkovicích, kde by mohla být 
provedena výsadba dřevin a další zeleně. Na základě této schůzky se inicioval 
pilotní projekt se zaměřením na úpravu okolí Dražkovic.  Následně, dle informace 
pana náměstka primátora Jana Nadrchala a starosty Městského obvodu 
Pardubice V Jiřího Rejdy, by mělo dojít k navázání na obnovu krajinných struktur 
i v okolních katastrech obcí jako jsou např. Nemošice, Hostovice a dalších. 
  

Řešila se příjezdová cesta Dražkovice sever od č.p. 71, kdy projektová 
dokumentace byla zpracovaná včetně vydaného stavebního povolení. Stavba však 
může proběhnout až po realizaci a vybudování kanalizace, kterou řeší VAK a.s. 
Informace o termínu zhotovení kanalizace zatím nejsou známy. 
 

Komise se zabývala problémy s příjezdovou cestou sever, která vede od č.p. 51. 
Tuto problematiku řeší odbor dopravy Magistrátu Pardubic. 
 

Komise se zabývala návrhem na obnovení původní staré cesty, která vedla dle 
katastru nemovitostí z Dražkovic do Jesničánek. Návrh byl předán do strategické 
komise k projednání, viz. zápis ze strategické komise s negativním stanoviskem. 
 



Bylo navrženo odstranění PNS stánku (trafiky) u zastávky MHD, které by mělo 
proběhnout do července roku 2022. 
 

Bylo navrženo, aby se odbor dopravy Magistrátu města Pardubice zabýval 
dořešením špatného výhledu při výjezdu na silnici II. třídy /324 od společnosti 
Hakve s.r.o. a označením všech přechodů reflexní dopravní značkou. 
 

Komise se zabývala podněty občanů ohledně spojů městské hromadné dopravy 
Pardubice, především navýšením frekvence a pravidelnosti spojů linky č. 18, a dále 
možnostmi zřízení nových bateriových spojů, které by navazovaly na spoje 
trolejbusů linky č. 1 . Dle informace z Dopravního podniku Pardubice nemá DPMP 
zájem navyšovat spoje a zřizovat novou linku, a to z ekonomických důvodů. 
 

Komise byla seznámena se záměrem zřízení boxů Zásilkovny v blízkosti pošty. 
Komise s tímto záměrem nesouhlasila. Touto problematikou se následně zabývala 
i Komise pro pozemky a reklamu MMP a také vyslovila nesouhlasné stanovisko. 
 

Komise opakovaně hlásila závadu na střešní krytině Kaple v Dražkovicích a žádala 
o její opravu. Tuto by měl řešit odbor majetku a investic Magistrátu města 
Pardubice. 
 
Zápisy z jednání včetně docházky jsou uvedeny v odkazu: 
https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-v-
dukla/radnice/rada/komise-rady/mistni-komise-drazkovice/zapisy-z-jednani/ 
 
Místní komise Dražkovice bude i nadále v rámci své působnosti a kompetence řešit 
podněty a návrhy spoluobčanů. 
 
Předsedkyně MK Dražkovice Karolína Štefková 
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