
 

Městský obvod – statutární město Pardubice 
Úřad městského obvodu Pardubice V 
Češkova 22, 530 02 Pardubice 

 

 
 

 

Zápis z jednání Místní komise Dražkovice ze dne 3. 11. 2021 

 
 

Přítomni: Karolína Štefková, Bc. Alice Paurová, Ing. Milan Topič, Evžen Erban,                  

Vojtěch Gottwald 

 

Omluveni: Ing. Jaroslav Kňava 

 

Komise byla usnášeníschopná. 

 

Ověřovatelem byla jmenována: Karolína Štefková 

 

 

Program jednání: 

 

1.  Zahájení jednání. 

2. Projednání stavu návrhů, podnětů občanů dle Statutu komisí Rady MO Pardubice V z 

minulého jednání. 

3.  Nové návrhy k jednání. 

4.  Konec jednání. 

 

Ad 1. 

Jednání komise bylo zahájeno ve středu dne 3. 11. 2021 v 16.00 hodin v zasedací místnosti 

Úřadu městského obvodu Pardubice V. 

 

Ad 2. 

K bodu a) až c) ze dne 4. 3. 2020 jednání MK: 

b) Schůzka v místní části Dražkovice, týkající se výsadby dřevin se uskutečnila dne 21. 9. 

2021 v 13,00 hod – splněno 

 

K bodu 3 – nová doporučení ze dne jednání 7. 10. 2020 MK: 

a)  Pro nouzový stav a neustálenost provozu - zatím neřešeno (navýšení spojů MHD do místní 

části Dražkovice). 

Paní předsedkyně komise podá návrh do Rady MO Pardubice V k navýšení frekvence spojů 

linky MHD č. 18. 

 

Zvýšení frekvence MHD č. 18 bude předáno na příští jednání Rady MO Pardubice V 

(případně zajistit nový spoj MHD Dražkovice - Jesničánky a zpět, kde bude pak možný 

přestup na MHD č. 1) - DP nemá zájem zřizovat novou linku.  

 

Pan starosta Jiří Rejda, Dis. prověří možnost navýšení spojů do místní části Dražkovice. 



K bodům jednání MK ze dne 2. 6. 2021 
 

Komise se usnesla a navrhuje, zda by bylo možné zjistit kolik občanů z místní části Dražkovice 

dělá nepořádek u KS u kapličky a kolik občanů nebydlících v Dražkovicích. Zároveň by komisi 

zajímalo, v jaké finanční výši byly přestupky uděleny na jednotlivce a kolik finančních 

prostředků se vybralo od neukázněných občanů (zda existuje nějaká statistika) - fotokamery u 

kontejnerového stání u kapličky – vyřešeno 22 případů odkládání odpadu mimo kontejnerové 

stání, na přestupcích vybráno 32 tis. Kč, převážně se nejednalo o občany Dražkovic. 

 

1) až bod 6) – dle informace úřadu MO Pardubice V - splněno nebo opraveno 

 

7)  komunikace před čp. 51 p. Lenárd - navrženo umístění sloupku více ve středu cesty, 

zabraňující průjezdu vozidel – jedná se o víceúčelovou komunikaci, nelze umístit zábranu. 

 

8)  příjezdová cesta Dražkovice sever pokračující od č. p. 71 - informace od p. Brožka: 

K dotazu paní Paurové, týkající se bahnité cesty v místní části Dražkovice sever pan Brožek 

informoval, že na vybudování komunikace v lokalitě Dražkovice sever má MO Pardubice V 

zpracovanou projektovou dokumentaci a je vydáno stavební povolení. Vlastní stavba však 

může být realizována až po vybudování kanalizace. Výstavbu kanalizace řeší VAK a.s., a 

kdy k realizace dojde zatím nejsou další informace. 

 

9)  projednán podnět pana Půlpána z čp. 237 v Dražkovicích - vypuštěn 

 

10) bod vypuštěn. 

 

11) vyvrácené sloupky naproti restauraci U farmáře v Dražkovicích – opraveno 

 

12) seče na území místní části Dražkovice (p. Gottwald) – trvá (termíny dle smlouvy - 5 sečí, 

seče probíhají dle výzvy MO Pardubice V, zahájení je dle vhodných klimatických 

podmínek) 

- upozornil na poškozená okna u jeho domu čp. 13 – musí si řešit sám v rámci 

občanskoprávního řízení, 

- navrhuje vyhlášení začátku sečí místním rozhlasem – viz níže, 

- navrhuje upozornit občany na termíny sečí – sekání probíhá na základě výzvy úřadu a 

klimatických podmínek, nejsou dány pevné termíny, 

- navrhuje zrevidovat plochy určené k sečím – pan Gottwald nedal konkrétní návrh, proto 

se úřad tímto podnětem nebude zabývat. 

 

Paní Štefková v rámci diskuse uvedla, že místní komise není vyšetřovací orgán. V případě 

poškození majetku by se měli občané obracet na Policii ČR. 

Paní Bc. Klátilová z ÚMO Pardubice V poskytla informaci, že jelikož se počasí může změnit, 

není technicky možně stanovit přesný termín zahájení seče, natož ho vyhlásit rozhlasem. Na 

základě výzvy MO Pardubice V má zhotovitel povinnost zahájit seč do 5 dnů dle aktuálnosti 

počasí a možností, přičemž je stanovena lhůta pro předání 20 dnů.  

Protože cena je stanovena za dílo jako celek, nikoliv za m2 plochy, je revize ploch 

bezpředmětná, neboť nemá vliv na celkovou cenu díla, která je dána smluvně a na základě 

výběrového řízení. Důvodem je, aby se v případě drobných změn sekané plochy, např. z důvodu 

umístění lavičky, nemusela znovu měnit smlouva. 

 

13) výjezd vozidel od fa HAKVE - trvá 



Komise se usnesla a navrhuje dořešit špatný výhled při vjezdu na silnici II. třídy /324 od fa 

Hakve v Dražkovicích. 

Paní Štefková upozornila, že je spousta míst, kde je špatný výhled. Není možné proti každému 

takovému místu instalovat zrcadlo. Pokud má řidič špatný výhled, může požádat jinou osobu, 

aby mu ukázala pro bezpečné vyjetí. 

Pan starosta Jiří Rejda, Dis. prověří možnost např. instalace dopravního zrcadla. 

 

14) přechody pro chodce v Dražkovicích - trvá 

Komise se usnesla a navrhuje označit všechny přechody reflexní dopravní značkou – dopravní 

značení není v kompetenci městského obvodu. 

 

15) uvedena připomínka zastupitele pana Ing. Jiřího Hájka z jednání zastupitelstva dne 

23.6.2021, kdy se domnívá, že místní komise nefungují tak, jak by měly. Požaduje 

předložení zpráv o činnosti komisí na příští jednání zastupitelstva, které se má konat 22. 9. 

2021. 

Paní Štefková se vyjádřila, že Místní komise Dražkovice je komisí Rady MO Pardubice 

V, nikoliv zastupitelstva, a zápisy z jednání a výroční zprávy o činnosti jsou předkládány 

Radě MO Pardubice V. Jednotlivé zápisy jsou veřejně dostupné na webových stránkách 

https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-v-

dukla/radnice/rada/komise-rady/mistni-komise-drazkovice/ 

 

Ad 3. 

Nová doporučení, náměty k jednání, (komise se usnesla a navrhuje) 

 

1) v červenci podána e-mailem žádost o vypletí kruhového objezdu v Dražkovicích, která 

byla písemně zaslána ŘSD - splněno v srpnu. 

2) komise byla seznámena se záměrem umístit box Zásilkovny v blízkosti pošty - podány 

informace. Paní Štefková se dotazuje, zda je možnost jiného umístění než navrhované 

místo má obavu z nevzhlednosti a nevkusnosti v parku – box zde nebude umístěn, 

- odstranit staré rozhlasové rozvody (u čp. 92) a prověřit jeho funkčnost (dle pana Gottwalda 

u čp. 13 není stále slyšet). Rozhlasem by se mělo vyhlašovat i např. zahoření v blízkosti 

Dražkovic (neotvírat okna - požár překladiště odpadů Dražkovice) - pan tajemník Mgr. 

Šmaha po dohodě s vedoucí OIS Bc. Klátilovou domluvil s firmou David Hurt, že při 

běžné údržbě dřevin z plošiny bude tento drát odstraněn, 

3) v některých místech v Dražkovicích se vybuduje nový chodník při pravé straně směrem do 

Pardubic – informace od pana Brožka z MO Pardubice V (nabídky PD do 44. týdne) 

4) zarostlé DZ (před čp. 95 a u KS u kapličky- splněno 

5) na jižní straně kapličky je uvolněná krytina a zároveň je potřeba opravit fasádu na kapličce 

– bude předáno na OMI MmP,  

6) propadlé části dlažby v úseku od čp. 155 až k odbočce ke kapličce (východní část chodníku 

u hlavní silnice) - splněno. 

7) zarostlé chodníky a parkoviště plevelem (např. úsek před čp. 12 až 14). Paní Štefková 

upozornila, že na jednání MK ze dne 2. 6. 2021 si pan Gottwald výslovně nepřál žádné 

sekání z důvodu poškozeného okna během jedné z posledních sečí – splněno, 

8) zajistit odstranění PNS stánku (trafiky) u zastávky MHD – není v kompetenci obvodu,  

9) umístit sloup VO ke kontejnerovému stání u kapličky – obvod prověří možnosti, 

10) přemístit kontejnerové stání od kapličky na točnu MHD – obvod prověří možnosti, 

11) informace paní Bc. Paurové týkající se návrhu na vybudování cesty/stezky pro chodce 

případně i pro cyklisty viz. oranžový zákres. Paní Štefková předložila návrh na obnovení 

původní staré cesta Dražkovice – Jesničánky viz. zelený zákres v mapce. Obnovení stezky 



pro chodce případně cyklisty by měl být rychlejší a snazší – obvod prověří důvody a 

možnosti, 

12) strategická komise žádá místní komise o návrhy lokalit, které by stály za zpracování 

projektové dokumentace a následně o rekonstrukci, aby tyto návrhy mohla projednat a 

doporučit RMO k zadání zpracování PD. 

 

Ad 4. 

Konec jednání  

Komise ukončila jednání v 17.05 hod, 

 

Další jednání Místní komise Dražkovice se uskuteční 1. prosince 2021 od 16.00 hodin 

v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Pardubice V. 

 

Zapsala: Ivana Popilková 

 

Ověřila: Karolína Štefková 

 


