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      Zápis z jednání místní komise RMO Pardubice VII v Trnové  ze dne 27.6.2022 

          Přítomni:  Šimek, Tomšů, Král, Linhartová, Topičová 

 Omluveni:  Korel, Kučera 

  Program:   

     1/ Ověření zápisu 

    2/ Podněty a připomínky občanů 

    3/ Informace předsedy MK 

    4/ Informace z Úřadu MO 

    5/ Údržba zeleně, dětských hřišť a čistění komunikací   

     6/ Návštěvy jubilantů 

      7/ Nové náměty, připomínky a různé   
                                                                 

 K bodu 1/ - minulý zápis ověřil pan Král bez připomínek a doplnění, dnešní 

zápis ověří paní Linhartová 

 K bodu 2/ - na jednání komise se žádný občan nedostavil. 

  Občanka z Bohdanečské ulice si stěžovala člence komise, že jí trvale padá  

na střechu listí ze stromu na sousední zahradě a ucpává žlaby a odtokové 

svody. Byla upozorněna, že naše komise nemůže řešit spory mezi sousedy. 

 

        K bodu 3/ - předseda MK informoval členy komise o vyřizování připomínek 

a námětů ze zápisů komise. V ulici Bohdanečské byla dosázena zeleň, 

opraven kanalizační poklop a opraven propad zeminy a obrubníků 

 u č.p. 52. Černá skládka a roští u řadových garáží podél ulice Poděbradské 

nejsou uklizeny. Výtluky na komunikacích po zimním období nejsou dosud 

opraveny. 

 

        K bodu 4/ - informace paní Tomšů: záměr na úpravu hřiště v ulici K Olšině 

byl odložen na další volební období. Na dětských hřištích se často vykrádají 

a poškozují budky s odloženými knížkami, je třeba zvýšit pozornost a  

případně upozornit na pachatele. 

 Dále seznámila s řešením situace objektu restaurace U Skalů v Rosicích, 

který by případně mohl po rekonstrukci sloužit jako „Komunitní dům“. 

 Členy komise informovala o plánované výstavbě 3 obytných domů a školky 

v prostoru za novou poliklinikou v Nové Trnové. Obytné domy budou asi 

devítipatrové a podstatně převýší dosavadní okolní zástavbu. Obslužná 

komunikace do této lokality se právě buduje podél nové polikliniky a bude 

napojena do ulice Potůčka. 

 

  

 K bodu 5/ - čistění vozovek je pravidelně měsíčně prováděno Službami 

města Pardubice. Sečení zatravněných ploch v Trnové je provedeno. 

 Na některých místních komunikacích roste plevel podél obrubníků do 

značných výšek, přestože někde byl prováděn chemický postřik. 

 



 
 
 

 

 

        K bodu 6/ - v červnu byly uskutečněny 3 návštěvy jubilantů, z toho jedna za 

účasti starosty. 

  Všichni navštívení jubilanti byli spokojeni s návštěvou, gratulací i dárky. 

Na další období do 1.září byla stanovena  odpovědnost členů komise za 

zajištění čtyř návštěv dalších jubilantů. 

 

K bodu 7/ - doporučujeme urychlit vyřízení dřívějších návrhů na opravu 

výtluků a posoudit možnost likvidaci plevelů podél obrubníků. 

 

Zapsala Topičová, schválil  Šimek 

 

  Příští jednání komise se uskuteční v pondělí 29. srpna 2022 v 18 hodin 

    v Obecním domě v Ohrazenicích. 

 

  

     
   

 


