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 Zápis z jednání Místní komise Dukla   

ze dne 20. března 2019 

 

Přítomni:  
Ing. Alexandr Krejčíř, Bc. Petr Dufek, František Just, Leona Vařechová, Václav Kocián, Taťána 

Rubešová 
 
Nepřítomni:  
Ing. Aneta Jelínková (omluvena)    
 
Komise byla usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání komise:  
1. Zahájení jednání Místní komise Dukla  
2. Informace o projektovém zásobníku 
3. Kontrola plnění podnětů z předešlého jednání komise  
4. Nové podněty 
5. Diskuse 
6. Závěr jednání 
  
 
1. Jednání Místní komise Dukla zahájil předseda Ing. Alexandr Krejčíř v 17.00 hod.  
  
2.  Informace o projektovém zásobníku 
Bc. Petr Dufek podal členům komise  informace z projektového zásobníku: 
- návrhy projektů do zásobníku schvaluje Rada městského obvodu Pardubice V, 
- jsou v něm stanoveny plánované termíny, priority,  
- je to živý dokument, který se průběžně upravuje, např. dle naléhavosti, finančních 
prostředků,   
- cca 50% projektů v zásobníku se týká části Dukla,   
- v roce 2018 byly realizovány tyto akce: psí loučka, parkoviště v ul. Sokolovské, vnitroblok 
Wolkerova-Jiránkova-Lexova, parkovací plochy v ul. Jiránkově, 
- nejbližší stavební akce v roce 2019, na kterou je zpracován projekt a vydáno stavební 
povolení, je rekonstrukce vnitrobloku Lexova-Jiránkova-Artura Krause,  
- největší investice v zásobníku je rekonstrukce vnitrobloku tzv. „H“, zvažuje se možnost 
dotací, 
- připravuje se dopravní studie na ul. Wolkerovu v úseku Lexova-lesopark,  
- na sídlišti Dukla ještě nejsou provedeny rekonstrukce vnitrobloků mezi ul. Wolkerovou-
Jiránkovou-Artura Krause-Sokolovskou - komise doporučuje projednat návrhy na 
rekonstrukce vnitrobloků před realizací projektové dokumentace v souladu se studií Dukla,  
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3. Kontrola plnění podnětů z předešlého jednání komise: 
- osvětlení dětského hřiště v ul. Josefa Ressla - na akci se vztahuje udržitelnost projektu, 
nelze proto dělat změny v projektu, osadí se kamera, 
- doplnění informací na provozní řád hřiště - nebude se doplňovat, je těžko vymahatelné, 
herní prvky jsou opatřeny štítky, 
- zřízení ohrazení 2 kontejnerových stání (v ul. Sokolovské mezi čp. 2246-2209 a v ul. Lexově 
u křižovatky s ul. kpt. Nálepky u čp. 2329) - nebude realizováno, nejsou finanční prostředky,  
- kontejnerové stání v ul. V Ráji u křižovatky s ul. Boženy Němcové - velký nepořádek, 
prověřit možnost častějšího vývozu - místo 2x týdně od března 3x týdně vývoz,  
- na křižovatce ul. Teplého a Lexovy je již několik let projekt na realizaci světelného 
signalizačního zařízení - zjistit, kdy bude provedeno - je vydán územní souhlas, zažádáno o 
stanovení dopravního značení, odbor dopravy MmP bude žádat o finanční prostředky na 
akci, 
- špatný stav bříz ve vnitrobloku ul. Čs. armády-kpt. Nálepky-Lexova-Artura Krause - byl 
proveden prořez na přelomu února a března.    
 
4. Nové podněty 
- ul. Češkova, V Ráji v úseku Milheimova-Teplého - nepořádek na travnatém pásu v keřích – 
vyčistí pracovní četa úřadu 
- ul. Milheimova mezi firmou VAK Pardubice a. s. a Dopravním podnikem - nepořádek (viz 
foto) - odstraní pracovní četa úřadu 
- arboretum - nepořádek, poškozená lavička, spadlý kryt na sloupu veřejného osvětlení (viz 
foto) – bude předáno na SMP – veřejné osvětlení, 
- dětské hřiště za cukrárnou Libuše - opravit zámek na oplocení – zajistí pracovní četa.   
    
5. Diskuse 
- osazení nových laviček - podnět k umístění nové lavičky podá na úřad předseda 
společenství s uvedením konkrétního umístění na situaci nebo na fotodokumentaci a po 
předchozím projednání s obyvateli domu,   
- tržnice na náměstí Dukelských hrdinů - bude zrušena, 2 stánky budou přesunuty do ul. 
Jilemnického k novinovému stánku a 3 stánky na Benešovo náměstí, kde jsou stánky již ve 
špatném stavu, 
- třídění odpadů na téma biodpad, tuky, oleje.   
   
6. Závěr jednání 
Závěrem byly doplněny termíny jednání komise ve 2. pololetí roku 2019, a to 18. září, 16. 
října, 20. listopadu a 18. prosince 2019. Následující jednání komise se uskuteční ve středu 17. 
dubna 2019 od 17.00 hod. v zasedací místnosti úřadu Městského obvodu Pardubice V.  
 
Jednání komise bylo skončeno v 18.20 hod.  
 
 
Zapsala: Jana Jeníková 
 
Ověřil: Ing. Alexandr Krejčíř 


