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  Zápis z jednání místní komise RMO Pardubice VII v Trnové  ze dne 25.5.2020 

Přítomni: Šimek, Král, Tomšů, Topičová, Kučera 

      Omluveni: Tichánková a Korel. 

     Program:   

     1/ Ověření zápisu 
    2/ Podněty a připomínky občanů 
    3/ Informace předsedy MK  

      4/ Informace paní Tomšů z Rady 

      5/ Návštěvy jubilantů 
    6/ Hodnocení pořádku v obvodu, hubení plevelů, přistavování kontejnerů 

a třídění odpadů 
    7/ Nové náměty a připomínky 
 

K bodu 1/ zápis ze 27.1.2020 ověřil pan Král.  Zápis je v souladu s výsledkem jednání. 
Zápis z dnešního jednání ověří pan Kučera. 
 

K bodu 2/ -  na jednání se nedostavil žádný občan Trnové. 
 

 

K bodu 3/ - členka komise paní Tichánková požaduje dočasné uvolnění z Místní komise 
z rodinných důvodů. 
 

   Plánovaná jednání komise se v březnu a dubnu nemohla uskutečnit z důvodu 
vyhlášených opatření vlády k pandemii Kovid-19. Občané Trnové byli informováni 
sdělením ve vývěsce komise, že jednání se do odvolání nebudou konat a stejně tak se 
dočasně neuskuteční návštěvy občanů jubilantů. Od 25.5. vláda zrušila opatření k 
nošení roušek na veřejných místech a postupně budou dodatečně uskutečněny návštěvy 
jubilantů,  kteří měli výročí v období karantény. 
   V dubnu byla provedena oprava povrchu vozovky a úprava nerovných dešťových 
vpustí v ulici Potůčka. Opravu nerovných kruhových poklopů šachet kanalizace musí 
zajistit VaK Pardubice (na příklad na křižovatce ulic Potůčka a Na Vrškách). 
   Ve stejmé ulici podél AAA Auto a Družby bylo v místě plánované výstavby chodníku 
položeno nové potrubí vodovodu. 
   V Trnové bylo provedeno první sečení travnatých ploch, úpravy keřů budou 
zahájeny v nejbližších dnech. 
 

K bodu 4/ - projektová dokumentace na výstavbu chodníku v ulici Potůčka od 
křižovatky s ulicí Kubiše podél AAA Auto a budovy Družbyje připravena a realizace je 
v plánu letos na podzim. V plánu oprav je zařazena na září oprava zpevněné plochy 
před domem č.p. 261-263 v ulici J. Jabůrkové 

– údržba dřevin je zajištěna smluvně s odbornými  firmami 



 

 

– bude pokračovat výsadba nových stromů. Použití závlahových vaků u stromů se 
osvědčilo a bude se dál využívat 

– místa výskytu černých skládek jsou městskými strážníky kontrolována, letos bylo 
vynaloženo pouze 1600 Kč na jejich likvidaci 

  
K bodu 5/ - pořádek v obvodu je na dobré úrovni, občasné skládky odpadů vedle 
přistavovaného velkoobjemového  kontejneru uklízejí pracovníci Služeb Pardubice 

 - hubení plevelů zatím nezačalo, přistavování kontejneru v ulici J. Jabůrkové je 
pravidelné a kontejnery na tříděný odpad jsou všude využívány. 

 

K bodu 6/ - bylo projednáno zajištění návštěv občanů jubilantů na další období i 
dodatečné předání balíčků a gratulací těm, které nebylo možné navštívit v době 
mimořádných opatření v březnu a dubnu. 

 

K bodu 7/ - MK upozorňuje na nutnost provedení likvidace  plevelů v rabatu v ulici 
Růžové včetně úpravy keřů mochny, sjednocení výšky a nahrazení uschlých keřů. 
Plevele jsou již v květu, starčeky, sveřepy vymetaly, locika kompasová též narostlá i v 
keřích mochny, 
 

   Zapsala paní Topičová,  schválil Šimek. 
 
Příští jednání komise se uskuteční v pondělí  22.6.2020 v 18 hodin 
v Obecním domě  v Ohrazenicích. 


