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

Zápis z jednání Místní komise Jesničánky  

ze dne 15. 11. 2021 

  
Přítomni: Ing. Petr Netolický, Josef Nechvátal, Pavel Kudláček, Ing. Karel Kočí 

Omluveni: Bc. Jan Böhm, Bc. Jan Nadrchal, Ing. Ivana Mandysová, Ph.D., 

Neomluveni:  

Komise byla usnášeníschopná.   

Program komise:  

1. Řešení podnětů z minulého jednání    

2. Nové podněty k řešení  

3. Diskuse  

 

1) Řešení podnětů z minulého jednání    

 

 a)    Komise navrhuje obnovit vodorovné značení „zóna 30“ v Jesničánkách. Zejména v křižovatce ulic Na Záboří a    

         K Dolíčku je třeba zvýraznit barevně přednost zprava. 

 

1. Obnova vodorovného dopravního značení v zóně 30 Jesničánky. VDZ bude obnoveno až v příštím 
roce, pro tento rok byly finanční prostředky pro tuto činnost vyčerpány. 

 

b) Nadále trvá podnět na problematiku krátkého časového intervalu pro chodce na světelné křižovatce na 

Zborovském náměstí. Komise navrhuje doplnit blikající signál žlutého světla ve tvaru chodce se zelenou šipkou 

směřující vpravo. Semafor upozorňuje řidiče, že při jízdě tímto směrem křižují přechod pro chodce, kteří mají 

zelenou.   

 

Vyjádření Jiřího Kříže, oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy Magistrátu města Pardubic:  

 

,, Dovolte, abych z pověření vedoucího odboru dopravy Magistrátu města Pardubic (dále jen „MMP-OD“) 

se vyjádřil k podnětům uvedeným v Zápisu z jednání Místní komise Jesničánky ze dne 18.10.2021“ 

 

V zápisu jsou zmíněny podněty, ke kterým se MMP – OD vyjadřuje následovně: 

1. Požadavek na umístění blikajícího žlutého světla ve tvaru chodce na SSZ K5, křižovatka ulic Pod 
Břízkami, Chrudimská, Dem. mládeže a Zborovského nám. MMP - OD souhlasí s umístěním, 
následně požádá odbornou firmu o cenovou nabídku. V případě odsouhlasení částky za dodání 
zařízení a jeho instalaci bude provedeno až v roce 2022 ( vyčerpání finančních prostředků, kterými 
odbor dopravy disponoval pro rok 2021). 

 
2) Nové podněty k řešení 

Podnět Ing. Mandysové: 

V ulici Raisova začala výsadba vysokých stromů. Jaký je další plán či postup? Bylo by vhodné, aby byli 

občané informováni, co se bude dít před jejich domem, jaké má MO plány. 

  

  



Předpokládám, že budou stromy dosázeny v celé ulici. Prosím o informace, zda a kdy proběhne dosázení 

celé ulice Raisova, ráda bych měla stromy i před svým domem č. 1727. Zeleň a stromy jsou ve městě 

žádoucí. Nyní je vhodný podzimní čas. Velmi vítám!!!  

 

Stanovisko Bc. Moniky Klátilové, vedoucí odboru OIS : 

Nové stromy jsou zasazeny na jižní straně ulice, tedy na stejné straně, kde došlo k ořezu borovice před 

domem Raisova 1727. Výsadba je možná pouze v části ulice – tj. v místě, kde v rabátkách nejsou tech. 

sítě, což je o blok dříve ulice, než co bydlí paní Mandysová, tj. trvá situace, o které byla paní Mandysová 

zpravena – před jejím domem jsou v zelených rabátkách sítě a výsadba zde skutečně  není možná, ale 

snažíme se o dosadbu, alespoň tam, kde to jde…. 
 

Podnět Pavla Kudláčka: 

Upozorňuje na ježdění cyklistů v Chrudimské ulici do Dražkovic v protisměru vozovky před nájezdem na 

cyklostezku. Doporučuje prodloužit cyklostezku v místě konečné zastávky trolejbusu č. 1 aby navazovala na 

přejezd pro cyklisty před benzínovou pumpou v Jesničánkách – podnět bude přeposlán na OD MmP.     
 

 

Zapsala: L. Lusková dne 29. 11. 2021 

Ověřil: Ing. Petr Netolický, předseda MK Jesničánky  

 

Termíny  schůzek pro rok 2022:  

24. 1., 28. 2., 28. 3., 25. 4., 23. 5., 20. 6., 19. 9.  



 


