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

Zápis z jednání Místní komise Dukla
ze dne 30. 6. 2021
Přítomni:
Ing. Alexandr Krejčíř
František Just
Václav Kocián
Taťána Rubešová
Nepřítomni:
Leona Vařechová (omluvena)
Žaneta Havlenová (omluvena)
Bc. Petr Dufek (neomluven)
Komise byla usnášeníschopná.
Program jednání komise:
1. Zahájení jednání Místní komise Dukla
2. Kontrola plnění podnětů z předešlých jednání komise
3. Nové podněty
4. Závěr jednání

1. Jednání Místní komise Dukla zahájil předseda Ing. Alexandr Krejčíř v 17.00 hod.
2. Kontrola plnění podnětů z předešlých jednání komise:
komise se shodla, že po dlouhém časovém odstupu (září 2020), kdy se komise nescházela, nelze
v současné době vyhodnotit, zda podněty podané v daném měsíci byly vyřešeny, případně jak. Žádá
tedy do budoucna, aby se na příštích setkání komise dokládal výsledek jednotlivých bodů podnětů,
které členové komise podali, resp. jak bylo s jednotlivými podněty naloženo.
3. Nové podněty
pí. Havlenová – e-mailem:
– Bylo by možné přidat lavičku k trampolíně u lesoparku? Rodiče si tam nemají kde sednout,
když si děti hrají a nejbližší lavička je vzdálená několik desítek metrů.
– Vjezd do vnitrobloků z ulice Lexova (před nábytkem Letka) je už v opravdu špatném stavu,
stále víc kostek vypadává, bude se nějak řešit?
– Díry v silnici před semaforem na křižovatce Lexova/Teplého.

pí. Rubešová:
– Má smysl semafor v ul. Teplého – Lexova? Bude se v budoucnu nějak vyhodnocovat jeho
smysluplnost vzhledem k současné situaci, kdy se ul. Teplého plní kolony aut?
p. Just:
– Předává fotografie poškozených laviček, na fotografiích se nachází popis + umístění. Vznáší
požadavek na případnou opravu, případně řešení.
p. Kocián:
– ul. Jiránkova – přemnožení ptactva, které tam hnízdí a znečišťuje okolí, včetně zde
zaparkovaných vozidel. Dotaz – lze nějak řešit?
– Lavičky u dolíčku za podjezdem cyklistické stezky, dříve byly, nyní však nejsou – budou opět
osazeny?
– Dětské hřiště v ul. Sokolovská – Jiránkova (2091), je plně vybetonované, při dešti je pak plné
kaluží a děti mají tak ztíženo hraní. Otázka: kdo to přebíral?
Ing. Krejčíř:
– Při kácení břízy v ul. Sokolovská – A. Krause došlo k shození jednotlivých kusů na zem a došlo
tak k proražení asfaltu na chodníku.
– ul. Sokolovská – vnitroblok H, větve borovice zasahují do parapetů, lze nějak vyřešit?
4. Závěr jednání
Komise se shodla na nesouhlasu s uvažovaným umístěním psího útulku v lesoparku objekt „U Bobra“.
Následující jednání komise se uskuteční: 15. 9. 2021, 17,00 hod

Jednání komise bylo skončeno v 17,25 hod.

Zapsal: Bc. Karel Farský
Ověřil: Ing. Alexandr Krejčíř

Přílohy:
– fotografie poškozených laviček (4 listy A4)

