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

Zápis z jednání Místní komise Dukla
ze dne 13. 10. 2021
Přítomni:
Ing. Alexandr Krejčíř
František Just
Václav Kocián
Taťána Rubešová
Leona Vařechová
Žaneta Havlenová
Nepřítomen:
Bc. Petr Dufek
Komise byla usnášeníschopná.
Program jednání komise:
1. Zahájení jednání Místní komise Dukla
2. Nové podněty
3. Závěr jednání

1. Jednání Místní komise Dukla zahájil předseda Ing. Alexandr Krejčíř v 17.00 hod.
2. Nové podněty
Vzhledem k časové tísni, předseda přešel rovnou k projednání nových podnětů s poznámkou, že
plnění z předchozího zasedání bude projednáno v příští schůzi.
p. Kocián:
– nadjezd Paramo, stezka pro cyklisty v místě ostré levé zatáčky u tunelu vznáší dotaz, zda by se
mohlo osadit nějaké bezpečnostní zařízení např. zrcadlo, neboť v těchto místech je vyšší riziko
srážky – OIS prověří.
pí. Rubešová:
– dává podnět ohledně poškozených laviček a nepořádku kolem, předává mapku a fotografie –
uklidí a opraví pracovní četa,
– za podjezdem směrem od města v ul. Jana Palacha vpravo u kadeřnictví chuchvalec drátů,
potřeba uklidit (bylo provedeno – zkontrolováno).
pí. Havlenová:
– dává podnět na stejné místo jako pí. Rubešová týkající se zaplevelení a nepořádku způsobeném
popadaným listím,

–
–

v ul. Josefa Ressla v místech kde byl propadlý chodník (nyní již opraveno) byl vykácen strom, je
možné jej nahradit jiným? – OIS prověří,
v ul. Josefa Ressla/Lexova podél domu 2256-57 nevzhledný trávník bez jakékoliv výsadby – šlo by
zkrášlit? – OIS prověří.

pí. Vařechová:
– dává podnět týkající se parkování v ul. Pod Břízkami, kde se nyní nachází stavba ordinace. Bude
potom, co se dokončí ordinace a budou zde dojíždět pacienti místo pro parkování pro místní, tj.
zřídí se parkovací místa zvlášť pro pacienty tak, aby místní obyvatelé měli kde parkovat? – na
veřejné komunikaci může parkovat, pokud to právní předpisy dovolují kdokoliv, ať už má
v blízkosti svoji nemovitost či nikoliv. Úřad nemůže zakazovat někomu parkování jenom proto,
že tu nebydlí. Jinými slovy - jedná se o veřejnou, nikoliv soukromou komunikaci.
p. Just:
– vznáší dotaz ohledně ul. Jiránkova 2209-11, nelze odtud vyjíždět kvůli špatně parkujícím
vozidlům, šlo by upravit místo výjezdu např. žlutým značením? – OIS prověří.
Ing. Krejčíř:
– bude řešit přímo s tajemníkem úřadu.
4. Závěr jednání
Následující jednání komise se uskuteční: 10. 11. 2021, 17.00 hod

Jednání komise bylo skončeno v 17.20 hod.

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

Přílohy:
– fotografie poškozených laviček, mapka umístění (2 listy A4)

