Zápis z jednání místní komise Rady městského obvodu Pardubice VII v Rosicích nad
Labem ze dne 6. srpna 2020
Přítomni: pp. Chvojka, Košťál, Rejda, Štefl, Valenta.
Nepřítomni: pp. Černík, Douda.
Hosté: O.
Program jednání
1. Informace ze zasedání ZMO jsou na stránkách MO Pardubice VII.
2. Informace ze zasedání RMO jsou na stránkách MO Pardubice VII.
3. Odpovědi ÚMO na zápis ze 4. června 2020:
- veřejné osvětlení opraveno,
- sloupky na volejbal pro hřiště v Březince pořízeny,
- oprava oplocení objednána,
- prořezání stromů bude projednání s majitelem,
- pahýl stromu v Březince odstraněn,
- oprava schodů a osvětlení v podchodu u nádraží, oprava obrubníků zaslány požadavky
na SmP a MmP
- přístřešek v Březince bude řešit vedení ÚMO
Nové náměty a připomínky
-

Sloup veřejného osvětlení na křižovatce Oskara Brázdy a Chelčického má rozbitý kryt
pojistkové skříně.
Na oplocení hřiště v Březince je stále prasklé napínací lanko.
Větve z pozemku v Pískové ulici č. p. 596 stále zasahují do profilu vozovky.
Propad vozovky v ulici Oskara Brázdy u č. p. 553 vedle dříve opraveného propadu.
Silně znečistěná komunikace v lese mezi Rosicemi a vlečkovými přejezdy.
Oprýskané lavičky a korodující stůl s lavicemi na dětském hřišti v ulici Oskara Brázdy.
Plevel na okrajích umělého povrchu hřiště v Březince.
Prasklé bílé dlaždice na okraji vozovky v ulici generála Svobody naproti sokolovně a
v ulici Bělehradská okolo Kauflandu.
Pokračující zatékání do přístřešku MHD u sokolovny.
Ze sloupu NN v ulici generála Svobody u č. p. 117 visí vodič veřejného osvětlení.
Obsah květináčů v ulici generála Svobody je uschlý, je navrhováno jejich odstranění
kromě květináče u č. p. 113.
Zastupitelé pp. Černík a Košťál přeloží ÚMO návrh řešení prostoru schodiště u pošty.
Při deštích se stále tvoří neprůchozí kaluž na komunikaci k Labi na konci garáží.
Stále je znečišťována komunikace k Labi ze stavby a štěrkem z cest mezi garážemi.
Různé

Příští zasedání komise se koná ve čtvrtek 3. září 2020 v 19.00 hodin v zasedací místnosti
úřadu městského obvodu.
Zapsal: Stanislav Valenta v. r.

