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 Zápis z jednání Místní komise Dukla   

dne 16. října 2019 

 

Přítomni:  
Ing. Alexandr Krejčíř, Bc. Petr Dufek, František Just, Leona Vařechová, Václav Kocián 
 
Nepřítomni:  
Taťána Rubešová     
 
Komise byla 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. Na jednání byl pozván pan 
starosta, vzhledem k pracovním povinnostem se nemohl zúčastnit. 
 
2. Kontrola plnění podnětů z předešlých jednání komise: 
- dětské hřiště za cukrárnou Libuše - opravit zámek na oplocení  
       - zadáno firmě Kulant 
- na náměstí Dukelských hrdinů byly odstraněny stánky, jakým způsobem bude řešeno krátkodobé parkování na 
tomto parkovišti  
       - bude zadána PD na úpravu prostorů kolem pomníků 
       - komise doporučuje do doby zahájení realizace úpravy prostorů kolem pomníků umožnit po 

odstraněných stáncích krátkodobé parkování, tj. odstranit dopravní značku zákaz vjezdu     
- možnost vrácení linky MHD č. 6 zpět do ul. Jilemnického a Staňkovy 
       - z ul. Gorkého je špatný výjezd 
       - v roce 2018 byla podána petice, jak byla řešena 
       - komise se dotazuje, jaká byla historie převedení linky č. 6 do ul. Gorkého 
       - jednalo se o rozhodnutí tehdejšího vedení radnice  
       - komise se dotazuje, zda by jí mohlo být sděleno řešení petice  
- V Ráji, Milheimova, Boženy Němcové - vysazené keře jsou hodně zlikvidované  
       - komise navrhuje v tomto úseku místo mulčovací kůry zaset trávník 
       - stávající keře upravit 
       - dořeší OIS  
       - keře byly několikrát obnovovány, vždy je někdo poničí 
- Teplého/Lexova - komise se dotazuje, kdy bude osazen semafor na této křižovatce 
       - řeší odbor dopravy MmP 
       - do konce roku 2019  
- nevzhledné prázdné stánky PNS v ul. Teplého proti firmě VAK Pardubice a.s. a v ul. Gorkého u čp. 2148 
       - zjistit možnosti odstranění 
       - řeší MmP již 3 roky 
- v ul. Josefa Ressla ve vnitrobloku proti restauraci Derby je nepřehledný vjezd ke garážím 
       - v místě vodorovného dopravního žlutého značení stále parkují auta 
       - požadavek na osazení dopravní značky B 29 „Zákaz stání“   
       - jde o záležitost pro MMP a vynucení dodržování dopravních předpisů 
       - komise se dotazuje, zda bylo jednáno s městskou policií, aby prováděla kontroly parkování ve vjezdu  
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- Chrudimská 884 
       - po rekonstrukci plynu se nový betonový povrch drolí 
       - už v roce 2018 bylo slíbeno, že se povrch opraví, dosud nebylo provedeno 
       - bude jednáno s firmou GASCO spol. s r.o., která prováděla rekonstrukci plynu 
- Chrudimská 884 
       - prořezat ořech, větve jsou nízko nad chodníkem 
       - ořezala firma Hurt 
- Lexova 2275 
       - zmizely 3 stromky  
       - dle stanoviska EOP byly stromy v ochranném pásmu jejich zařízení, stromy byly přesazeny  
- Milheimova (foto) - přerostlé keře do vozovky a chodníku u čp. 1393, 1367 
                                    - u odbočení k Penny nesvítí lampa, přerostlý trávník a křoví 
                                    - za odbočením k Penny rozbořený plot 
                                    - mezi areálem DpmP a VAK odpadky, větve  
         - řeší OIS, přerostlé keře byly zadány do cenové poptávky  
- Teplého - u budovy Vak je uschlý strom (foto) 
         - řeší OIS, uschlý strom byl zadán do cenové poptávky  
- V Ráji proti statistickému úřadu - nepořádek u kontejnerů (foto)  
        - úklid zajistí pracovní četa úřadu  
- komise se dotazuje, jak je prováděna kontrola prací při stříhání keřů, pletí a úklidu, které jsou prováděny na 
základě objednávek nebo přímo pracovní četou 
         - kontroluje přebírající pracovník OIS 
- hřiště v ul. Dražkovické - v současné době je tam hodně střepů, kdo zodpovídá za úklid (čí je to pozemek) 
       - úklid zajistí pracovní četa  
- v křižovatce V Ráji/Demokratické mládeže je poklop stále plný vody 
       - prověří OIS 
- parkoviště v ul. Jiránkově  je částečně pronajaté, dotaz, zda je ve smlouvě uvedeno, že pronajaté parkoviště 
musí být označeno; v současné době není označeno a proto není zřejmé, že se tam nesmí parkovat    
        - obvod neuzavřel žádnou smlouvu o pronájmu parkoviště, nemá ji ani k dispozici       
- komise poukazuje na nepřehledný úsek cyklostezky v ul. Pražské pod silnicí I/37, cyklostezka se prudce lomí, 
komise navrhuje umístit dopravní zrcadlo  
        - bude předáno na MmP 

    
3. Nové podněty 
- křižovatka Staňkova/Čs. armády - propadlý kanál – opravu zadá OIS 
- Bc. Dufek sdělil komisi informace ze strategické komise: 
         - plánují se parkové úpravy na náměstí Dukelských hrdinů kolem památníků a před Letkou  
         - zřejmě se zruší chodníky po obvodu u památníků 
         - vzhledem k plánované výstavbě v areálu Vápenka, terminálu jih a parkovacího domu bude v budoucnu  
           na křižovatce Pražská/Teplého u benzinky osazeno světelné signalizační zařízení 
         - další světelné křižovatky budou na ul. S.K. Neumanna, a to s ul. Na Spravedlnosti a Pichlovou    
         - akce Dukla sportovní - přestavba stadionu je plánována na několik etap, bude provedena úprava  
           atletického stadionu, postavena atletická hala, sportovní hala  
 
4. Závěr jednání 
Následující jednání komise se uskuteční ve středu 20. listopadu 2019 od 17.00 hod. v zasedací místnosti úřadu 
Městského obvodu Pardubice V. 
 
Jednání komise bylo skončeno v 17.30 hod.  
 
 
Zapsala: Jana Jeníková 
Ověřil: Ing. Alexandr Krejčíř 


