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 Zápis z jednání Místní komise Dukla   

ze dne 17. dubna 2019 

 

Přítomni:  
Ing. Alexandr Krejčíř, František Just, Ing. Aneta Jelínková, Václav Kocián, Taťána Rubešová 
 
Nepřítomni:  
Bc. Petr Dufek, Leona Vařechová (omluvena)    
 
Komise byla usnášeníschopná. 
 
Program jednání komise:  
1. Zahájení jednání Místní komise Dukla  
2. Kontrola plnění podnětů z předešlého jednání komise  
3. Nové podněty 
4. Diskuse 
5. Závěr jednání 
  
 
1. Jednání Místní komise Dukla zahájil předseda Ing. Alexandr Krejčíř v 17.00 hod.  
 
2. Kontrola plnění podnětů z předešlého jednání komise: 
-  ul. Češkova, V Ráji v úseku Milheimova-Teplého - vyčistí pracovní četa úřadu 
-  ul. Milheimova mezi firmou VAK Pardubice a. s. a Dopravním podnikem - odstraní 

pracovní četa úřadu, nebylo odstraněno  
-  arboretum - nepořádek, poškozená lavička, spadlý kryt na sloupu veřejného osvětlení (viz 

foto) - veřejné osvětlení předáno SMP, závada odstraněna  
-  dětské hřiště za cukrárnou Libuše - opravit zámek na oplocení - zajistí pracovní četa    
 
3. Nové podněty    
-  na náměstí Dukelských hrdinů byly odstraněny stánky, jakým způsobem bude řešeno 

krátkodobé parkování na tomto parkovišti – bude zadána PD na úpravu prostorů kolem 
pomníků,   

-  pokud se bude rekonstruovat nějaké dětské hřiště, uvažovat o možnosti osazení 
trampolíny pro větší děti – úřad bere v úvahu, 

-  zvážit možnost využití bezplatných reklamních laviček (www.lavicky-zadarmo.cz) 
- poškozené lavičky v ul. Artura Krause před a za čp. 2266-69, celkem 4 ks (viz 

fotodokumentace) - opraví pracovní četa, 
-  poškozená vrátka u dětského hřiště Sokolovská/Josefa Ressla – opraví pracovní četa, 
-  odhlučnění silnice č. I/37 kolem lesoparku (např. prodloužení protihlukové zdi, zahuštění 

lesoparku) – nespadá do kompetence a možností obvodu, 
-  postavení nadchodu přes silnici č. I/37 v místě u zastávky ČD z důvodu bezpečnosti 

chodců a cyklistů – nespadá do kompetence a možností obvodu, 
-  v ul. Josefa Ressla podél vozovky u restaurace Derby je zvlněný chodník – zadá se oprava,  
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4. Diskuse 
- vzhledem k plánované dovolené předsedy komise bude červnové jednání komise (19.6) 
posunuto do období 24. - 28. června, přesný termín se domluví na květnovém jednání 
komise,  
- bylo upozorněno na kolizi s jednáním zastupitelstva Městského obvodu Pardubice V.  
 
5. Závěr jednání 
Závěrem jednání přítomní členové komisi souhlasili s posunutím květnového jednání komise 
z důvodu dovolené tajemnice komise. Jednání bude ve středu 22. května 2019 od 17.00 hod. 
v zasedací místnosti úřadu Městského obvodu Pardubice V.  
 
Jednání komise bylo skončeno v 17.25 hod.  
 
 
Zapsala: Jana Jeníková 
Ověřil: Ing. Alexandr Krejčíř 


