
 
 

Městský obvod – statutární město Pardubice 
Úřad městského obvodu Pardubice V 
Češkova 22, 530 02 Pardubice 

 

 

Zápis z jednání Místní komise Dražkovice ze dne 6. 11. 2019 

 
Přítomni: Ing. Milan Topič, Ing. Jaroslav Kňava, Alice Paurová 

 

Omluveni: Karolína Štefková, Vojtěch Gottwald  

 

Neomluven: Evžen Erban 

           

Komise nebyla usnášeníschopná. 

 

Ověřovatelem byl jmenován: Ing. Topič 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení jednání. 

2. Rychlé projednání stavu návrhů, podnětů občanů dle Statutu komisí Rady MO V a možného 

splnění navržených bodů z minulého jednání. 

3. Nové návrhy k jednání. 

4. Konec jednání. 

 

 

1.  

Jednání komise bylo zahájeno ve středu dne 6. 11. 2019 v 16,00 hodin zasedací místnosti Úřadu 

městského obvodu Pardubice V. 

 

2. 

Výpůjčka pozemku SK Dražkovice - vypouští se 

 

 

K bodům a), b), c) z jednání MK dne 6. 3. 2019: 

 

a), b) c) – řešení přechodů, cyklostezky, DZ, atd.; z osobního jednání ze dne 10. 6. 2019 s paní 

Korytárovou - oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy odboru dopravy MmP a členy 

MK Dražkovice byl vyhotoven zápis a v něm uvedeny termíny pro odstranění/vyřešení 

připomínek MK Dražkovice. Některé připomínky/body v zápisu byly do týdne (dle příslibu) 

splněny. Co se týká požadavku na značení přechodů a stezky s termínem zajištění do konce 

srpna 2019, částečně splněn, trvá 

 

Co se týká bezpečnosti přechodů, bylo zajištěno osvětlení; obnovení vodorovného dopravního 

značení, včetně značení cyklostezky bylo částečně splněno; dopravní značení je splněno také 



částečně (viz. jednání a zápis ze dne 10. 6. 2019 - komise není spokojena s plnění bodů ze strany 

MMP, odboru dopravy). 

 

 

e) nepořádek u KS u kapličky - instalace kamery –vypouští se 
 

f) DH nový prvek – vypouští se 

 

 

K bodu a) z jednání MK dne 15. 5. 2019: 

 

a) Zapáchající stoka – trvá. 

Paní předsedkyně komise informovala komisi o odpovědi MMP, odboru životního prostředí, 

oddělení vodního hospodářství, vedoucí odboru ing. Míča.  

 

K bodům z jednání MK dne 4. 9. 2019: 

 

a) Prodloužení MHD linky č. 1 (bateriový trolejbus) nebo větší četnost linky MHD č. 18 

směrem do Dražkovic - komise se usnesla a navrhuje nechat prověřit tuto možnost. 

Paní předsedkyně komise mluvila telefonicky s ing. Kamilem Nenutilem, vedoucím střediska 

řízení a provozu MHD, který ji sdělil: „Pokud by byla známa skutečnost, kolik zájemců by spoj 

využívalo, doby a četnosti využití a skutečný počet zájemců, by pomohlo k případnému dalšímu 

jednání a prokázání jeho účelnosti - trvá  

 

b) Ostříhání živého plotu na výšku 60-80 cm (na výšku dítěte) při výjezdu z Dražkovic před 

odbočkou k čerpací stanici – vypouští se  

 

c) Přemístění kontejnerového stání od parčíku u kapličky na točnu MHD a zároveň 

navýšení počtu kontejnerů na separovaný odpad (plast a papír, a to z důvodu zvýšení 

množství produkovaného odpadu obyvateli), zvážit i možnost umístění kontejneru na 

oleje a elektroodpad – komise se usnesla a navrhuje prověření této možnosti 

přemístění kont. stání na zeleň k točně MHD, navýšení kontejneru na plast a papír 

a nově i umístění kontejneru na jedlé oleje a elektroodpad. Umístění 

kontejnerového stání u parčíku hyzdí tuto historickou část obce. 

 

Dne 30. 9. 2019 proběhlo jednání se společnosti SmP a.s. a ÚMO Pardubice V přímo na místě 

v Dražkovicích, společnost SmP a.s. nebude zajišťovat přidání kontejneru na elektro (ten zde 

je) a ani kontejneru na oleje (je o několik metrů dále). Přemístění kontejnerů v současné době 

nedoporučuje společnost SmP a.s., neboť kontejnery lze umístit pouze na zpevněný povrch, 

nikoli na travnatý povrch (špatná manipulace, obrubníky,..). 

 

Paní předsedkyně informovala, že celá točna MHD je na pozemcích města (viz. výpis z KN 

v příloze). Kontejnerové stání komise navrhuje umístit směrem k silnici a oddělit zástěnou, 

kontejnery budou přístupné z točny. 

 

d) Terénní úpravy cesty u čp.  87 v Dražkovicích – vypouští se (o úpravě cesty MO 

Pardubice V neuvažuje, jednalo by se o investiční akci.)  

 

 

 



K bodu a) z jednání MK dne 2. 10. 2019: 

 

a) Umístění reklamy - reklamního panelu na vleku za automobil – kontaktován vlastník 

reklamy, pokud nebude odstraněna do konce týdne tj. do 15.11.2019, bude celá 

záležitost předána na OSA, MMP.  

 

Reklamní panel pevně spojen se zemí u točny MHD v Dražkovicích - pokud je reklama pevně 

spojena se zemí, řeší tuto záležitost MMP, stavební úřad např. pí Petrusová. 

 

3. 

Nová doporučení, náměty k jednání. 

 

Paní Paurová navrhuje, aby strom/smrk z Dražkovic z prostoru před bytovým domem čp. 93, 

který byl také původně vytipován jako vánoční strom na náměstí Dukelských hrdinů (ze záměru 

však sešlo z důvodu silného průměru kmene stromu), byl využit na výrobu laviček, které se 

umístí na vytipovaném místě/místech v Dražkovicích. Lavičky by svépomocí vyrobila paní 

Paurová a pan ing. Kňava. 

 

4.  

Komise ukončila jednání v 16.55 hod.  

 

Další jednání Místní komise Dražkovice, se uskuteční dne 4. 12. 2019 od 16.00 hodin 

v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Pardubice V. 

 

 

 Zapsala: Popilková I. 

 

Ověřil: Ing. Milan Topič 
. 


