Městský obvod – statutární město Pardubice
Češkova 22, 530 02 Pardubice

Zápis z jednání Místní komise Jesničánky
ze dne 27. 1. 2020
Přítomni: Ing. Petr Netolický, Josef Nechvátal, Ing. Karel Kočí, Bc. Jan Böhm, Pavel Kudláček, Bc. Jan
Nadrchal
Omluveni: Ing. Ivana Mandysová, Ph.D.,
Hosté: Ing. Pavel Škuliga, Ing. Jakub Kutílek
Komise byla usnášeníschopná.
Program komise:
1. Řešení podnětů z minulého jednání
2. Nové podněty k řešení
3. Diskuse
1. Pozvaní hosté, Ing. Škuliga zastupoval občany, bydlící v ulicích Máchova a Obětí 24. srpna, kteří si
stěžují na nedostatek parkovacích míst a nedodržování přednosti zprava, jak vyplývá z nového značení
„Zóna 30“. Podal podnět ke změně vodorovného značení a parkování v obou směrech v obou ulicích.
Návrh na změnu úpravy konzultoval s dalším hostem projektantem Ing. Jakubem Kutílkem. Ing. Škuliga
má dle svého tvrzení návrh projednán se všemi obyvateli daných ulic. Ing. Škuliga dodá návrh na změnu
vodorovného značení ve formě projektové dokumentace k realizaci. Komise vzhledem k faktu, že se
jedná o jednosměrné ulice a změna se dotkne jen obyvatel daných ulic, kteří s navrhovanou změnou
souhlasi, členové komise jednohlasně návrh Ing. Škuligy podpořili.
Členové komise dále doporučují zvýraznit zónu na vozovce v křižovatce ulic Na Záboří a K Dolíčku
reflexní barvou. Pokud by vozidla překračovala rychlost i přes tato opatření, výhledově namontovat
zpomalovací retardér – nespadá do kompetence městského obvodu, tyto záležitosti řeší OD MmP.
2. Po ořezu stromů je třeba odklidit větve v ulici Chrudimská, Nemošická a Raisova – měla by uklidit firma
provádějící ořezy stromů, OIS prověří.
Komise doporučuje opravit vývěsní skříňku na cyklostezce u letiště, která je stále rozbitá – vedoucí SDÚ
prověří.
Bc. Jan Nadrchal se dotazuje, zda je možné doplnit zeleň na hřišti za budovou městské Policie
v Chrudimské ulici. Po vykácení topolu vznikl prostor na další stromy – OIS zjistí možnosti.
Předseda komise Ing. Petr Netolický požaduje prověřit vyvážení kontejnerů na plast, sklo a papír
v Raisově ulici před MŠ. Kontejnery jsou stále přeplněné, komise navrhuje častěji vyvážet nebo přidat
další nádoby – OIS prověří.
Podnětem Pavla Kudláčka je propadlá vozovka v Raisově ulici před čp. 1245 a v ulici Dražkovická – OIS
zajistí opravu.
3. Přechod pro chodce v Nemošické ulici, podnět Bc. Jana Böhma stále trvá. Dle návrhu Ing. Jakuba
Kutílka byla vytipovaná 4 místa. Před restaurací Šenk při odbočení z Chrudimské ulice do Nemošické,
v místě ulice Dražkovická, U Suchého dubu a před restaurací U Bukanýra. Komise navrhuje vybrat
některé z navržených míst a zřídit přechod – OIS zjistí možnosti.

Příští schůzka se bude konat 24. 2. 2020 v 17 hod. v zasedací místnosti ÚMO5.
Zapsala: L. Lusková dne 29. 1. 2020
Ověřil: Ing. Petr Netolický, předseda Místní komise Jesničánky

