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 Zápis z jednání Místní komise Dukla   

ze dne 10. 11. 2021 

 
Přítomni:  
Ing. Alexandr Krejčíř 
Bc. Petr Dufek 
František Just 
Václav Kocián - omluven 
Taťána Rubešová     
Žaneta Havlenová  
Leona Vařechová - 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 předseda Ing. Alexandr Krejčíř v 17.00 hod. 
 
2. Kontrola plnění podnětů z předešlých jednání komise: 
 
Žaneta Havlenová: 
- přidání lavičky v lesoparku u trampolíny  
- lavička byla umístěna  
- špatný vjezd do vnitrobloků z ul. Lexova (před nábytkem Letka) a díry v silnici před semaforem na křižovatce  
  Lexova/Teplého  
- opravy provedeny  
- v ul. Josefa Ressla v místech, kde byl propadlý chodník, byl vykácen strom, možnost výsadby nového   
- OIS prověřil - nelze vysadit nový strom, v uvedeném místě je vedena inženýrská síť 
- v ul. Josefa Ressla/Lexova podél domu 2256-57 nevzhledný trávník bez jakékoliv výsadby, šlo by zkrášlit? 
- OIS prověří 
 
Taťána Rubešová: 
- vyhodnocení umístění semaforu v ul. Lexova/Teplého 
- semafor se testuje, problémy nejsou 
- poškození laviček a nepořádek kolem 
- uklidí a opraví pracovní četa 
- za podjezdem směrem od města v ul. Jana Palacha vpravo u kadeřnictví chuchvalec drátů 
- bylo odstraněno 
 
František Just: 
- poškozené lavičky dle fotografie 
- zajistí pracovní četa 
- ul. Jiránkova 2209-11, nelze vyjíždět kvůli špatně parkujícím vozidlům  
  OIS požádal městskou policii o prošetření - do ul. Jiránkovy se dá bezpečně vyjíždět, do ul. Sokolovské je to  
  problematičtější    
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Václav Kocián: 
- kdo přebíral dětské hřiště v ul. Sokolovské - Jiránkova (2091) 
- hřiště přebírala Ing. Bc. Chuchlíková  
- nadjezd Paramo - umístění zrcadla na stezce pro cyklisty v místě ostré levé zatáčky u tunelu 
- OIS požádal městskou policii o prošetření - nejedná se o stezku pro chodce a cyklisty (viz foto), slouží pouze 
   pro chodce, v současné době není potřeba další úpravy, v dolní části probíhá stále stavba  
 
Ing. Alexandr Krejčíř: 
- ul. Sokolovská - vnitroblok H, větve borovice zasahují do parapetů, lze nějak vyřešit?   
- OIS provedl kontrolu, v lokalitě bylo pár borovic skáceno, nutno upřesnit čp., stranu domu 
- jedná se o čp. 2353, roh do vnitrobloku, 2 borovice zasahují do žlabu – OIS dořeší  
 
Leona Vařechová: 
- podnět týkající se parkování v ul. Pod Břízkami u nové ordinace 
- na veřejné komunikaci může parkovat, pokud to právní předpisy dovolují, kdokoliv, ať už má v blízkosti   
svoji nemovitost či nikoliv. Úřad nemůže zakazovat někomu parkování jenom proto, že tu nebydlí. Jedná se   
o veřejnou, nikoliv soukromou komunikaci   
 
3. Nové podněty 
 
Žaneta Havlenová: 
- do projektového zásobníku zařadit úpravu vnitrobloku Jiránkova-Sokolovská 2089-2091 – obvod bere podnět 
na vědomí  
- oslovit SVJ Sokolovská 2089-2091 s dotazem na požadavky úprav vnitrobloku v rámci revitalizace 
- oslovit SVJ Sokolovská 2089-2091 s dotazem na možnost využití stávajícího hřiště jako kluziště 
Taťána Rubešová: 
- upozornila na zarostlý pozemek na křižovatce ul. Češkova-Boženy Němcové (následně zjištěn vlastník 
pozemku: WELL Invest s.r.o., Tusarova 1179/37, Holešovice, 170 00 Praha 7) – OIS vyzve vlastníka pozemku 
- semafor Teplého/Lexova - podnět na vypnutí ve večerních a nočních hodinách a o víkendech – podnět bude 
předán na OD MmP 
František Just: 
- upozornil na znečištěnou vývěsní skříňku v křižovatce ul. Lexova/Jilemnického – pracovní četa zajistí vyčištění  
     
4. Závěr jednání 
 
Následující jednání komise se uskuteční ve středu 8. prosince 2021 od 17.00 hod. v zasedací místnosti Úřadu 
městského obvodu Pardubice V. 
 
Jednání komise bylo skončeno v 17.45 hod.  
 
Zapsala: Jana Jeníková 
 
Ověřil: Ing. Alexandr Krejčíř  


