
Zápis ze zasedání místní komise Rady městského obvodu Pardubice VII v Rosicích nad 

Labem ze dne 7. října 2021 

 

Přítomni: pp. Černík, Košťál, Rejda, Štefl, Valenta. 

Nepřítomni: Chvojka, Vitoch. 

Hosté: O. 

 

Program jednání 

 

1. Odpověď vedoucího OŽPOD ÚMO na zápisy ze dne 7. října 2021, 2. září 2021, 5. srpna 

2021 a 3. června 2021: 

- generální opravy nadjezdu budou řešeny až po ukončení stavby zdvojkolejnění a to ze 

strany města Pardubic a zhotovitele stavby, drobné havarijní stavy se řeší operativně, 

- díra a poškození chodníku je na straně MO Pardubice II, upozorněn ÚMO Pardubice 

II, 

- oprava povrchu vozovky Oskara Brázdy od křižovatky s Prokopa Holého je 

objednána, SmP stejně jako ostatní stavební firmy řeší nedostatek manuálních 

pracovníků a termíny prací se často posouvají řešením záležitostí s větší prioritou, 

- opěradla laviček jsou opravena, 

- nepořádek u stanoviště kontejnerů se řeší neustále, operativně, 

- na základě výzvy byly větve před č. p. 596 zkráceny, budeme dále řešit, 

- na uvolněné dlaždice řešíme poptávku u SmP, 

- umístění DZ křižovatka náměstí a Danihelkova bylo požádáno a je hotovo, 

- úklid komunikace od Keto Diet na nadjezd připomínáme a urgujeme, je prováděn 

čisticím vozem Ch&T, 

- opravu závěsu basketbalového koše provede SDÚ, taktéž úklid UT hřiště, 

- čištění ucpaných vpustí před bývalým kinem bylo objednáno a provedeno, 

- díru v chodníku před bývalou restaurací PSN opravila. 

2. Informace ze zasedání ZMO jsou na stránkách MO Pardubice VII. 

3. Informace ze zasedání RMO jsou na stránkách MO Pardubice VII. 

 

Nové náměty a připomínky od občanů Rosic 

 

- poničený kanálek v chodníku Borová u č. p. 259, 

- požádat DPmP o instalaci kulturnější desky jízdních řádů na zastávku generála 

Svobody ve směru do města, 

- požádat SmP o uvedení do řádného stavu sloupu veřejného osvětlení u školy. 

 

Různé 

 

Příští zasedání komise se koná ve čtvrtek 4. listopadu 2021 v 19.00 hodin v zasedací 

místnosti úřadu městského obvodu. 

 

Zapsal: Stanislav Valenta v. r. 


