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

Zápis z jednání Místní komise Jesničánky
ze dne 17. 6. 2020
Přítomni: Ing. Petr Netolický, Josef Nechvátal, Ing. Karel Kočí, Bc. Jan Nadrchal, Ing. Ivana Mandysová,
Ph.D.
Omluveni: Bc. Jan Böhm, Pavel Kudláček
Neomluveni: nikdo
Komise byla usnášeníschopná.
Program komise:
1. Řešení podnětů z minulého jednání v únoru 2020
2. Nové podněty k řešení
3. Diskuse
1. Podnět Ing. Petra Netolického na opravu povrchu fotbalového hřiště v Raisově ulici v Jesničánkách
nadále trvá. – nebyla dodána zpětná vazba – v důsledku pandemie jsou zatím investiční akce
pozastaveny – dopad na rozpočet města a obvodů.
Opravy komunikací – zpětná vazba ÚMO, že zajistí OIS. Opravy však zatím neprovedeny – v důsledku
pandemie jsou zatím investiční akce pozastaveny – dopad na rozpočet města a obvodů.
Členové komise znovu upozorňují na špatné zvýraznění „Zóna 30“ v ulici Na Záboří. Doporučují vyznačit
křižovatku s předností zprava ulic Na Záboří a K Dolíčku barvevným vodorovným značením. Vozidla zde
stále nedávají přednost zprava – je v kompetenci OD MmP.
Předsedovi komise byly předané klíče od vývěsní skříňky na cyklostezce u letiště. Budou zde vyvěšovány
zápisy MK Jesničánky a další dění v obvodu Pardubice V.
2. Pan Nechvátal upozornil propadlý chodníku v ulici Na Záboří. Ing. Netolický dále upozornil na velmi
nadměrné a za velmi krátkou dobu neobvyklé prorůstání zeleně ve spárách mezi dlažbou. Chodníky
jsou rok po celkové rekonstrukci a komise se dožaduje uplatnění reklamace u zhotovitele a uvedení
chodníku do bezvadného stavu. Stav chodníku je v příloze doložen fotodokumentací – propadlý
chodník byl již opraven, zeleň bude reklamována.
Ing. Mandysová upozornila na stav chodníků v Raisově ulici. Bude sepsán požadavek občanů bydlících
v této lokalitě na opravu chodníku a předán k zařazení do projektového zásobníku.
Poslední požadavek člena komise Ing. Karla Kočího je ořezání živého plotu po celé délce v ulici V Ráji –
živý plot bude upraven.
Příští schůzka se bude konat po prázdninách 29. 9. 2020 v 17 hod. v zasedací místnosti ÚMO.
Zapsala: L. Lusková dne 18. 6. 2020, ověřil: Ing. Petr Netolický, předseda Místní komise Jesničánky
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