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

Zápis z jednání Místní komise Jesničánky  

ze dne 23. 10. 2019  

  

Přítomni:  Ing. Petr Netolický, Josef Nechvátal, Ing. Karel Kočí  

                     

Omluveni: Bc. Jan Böhm,  Ing. Ivana Mandysová,Ph.D., Pavel Kudláček , Bc. Jan Nadrchal  

  

Komise nebyla usnášeníschopná.   

                    

Program komise:  

1. Řešení podnětů z minulého jednání    

2. Nové podněty k řešení  

3. Diskuse  

  

1. V úvodu schůzky shrnul Ing. Petr Netolický nedořešené podněty ze všech jednání v 

letošním  roce a na příští schůzku zve starostu MO Pardubice V Jiřího Rejdu, aby 

společně dořešili podněty členů komise.  Jedná se o následující body, které zůstaly bez 

odezvy:   

  

28. 1. 2019   

• dopravní zrcadlo na výjezd z ulice K Barvírně do ul. Demokratické mládeže  

• zóna „30“ Jesničánky – dopracování zvýraznění křižovatek  

  

25. 2. 2019   

• omezení rychlosti Jesničánky zóna „30“   

  

25. 3. 2019  

• obnova zeleně Chrudimská ulice podnět Pavla Kudláčka  

  

29. 4. 2019  

• vývěsní skříňka na cyklostezce u letiště je stále rozbitá  

• prověřit stav topolů na hřišti za budovou Městské Policie v Chrudimské ulici           

  

27. 5. 2019  

• doplnění živých plotů v Chrudimské ulici  

• obnova suchých a zlámaných stromů v ulici Pod břízkami  

• přechod pro chodce v Nemošické ulici     

  



• kontrolovat přechod pro chodce na Zborovském náměstí v době docházky dětí                        

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

  

  

  

• požadavek  na Městskou Policii kontrolovat zaparkovaná vozidla v blízkosti křižovatek 

v celé délce Chrudimské s ulicí Na Záboří, Raisova, Široká, Čacké – porušují vyhlášku a 

způsobují problémy při vjezdu/výjezdu z/do křižovatek.  

  
ilustrační foto z křižovatky Chrudimská x Na Záboří z 24.10.2019 7:00  

  

2.  Novým podnětem předsedy komise Ing. Petra Netolického je umístění kontejneru na hliník 

– jedná se o třídění odpadu – plechovek od nápojů. V rámci působnosti MK Jesničánky 

navrhuje místo před MŠ Raisova ulice, naproti prodejně U Golema (roh Široká x 

Chrudimská), v ulici K Barvírně a současně vyzývá ostatní komise vytipovat místo na Dukle 

a Višňovce – bude předáno na OŽP MmP.      

  

Příští schůzka se bude konat v pondělí 25. 11. 2019 v 17:00 h.  

  

Dne 24.10.2019  

  



  

Zapsala: L. Lusková  

  

Ověřil: Ing. Petr Netolický, předseda Místní komise Jesničánky  


