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

Zápis z jednání Místní komise Jesničánky  

ze dne 29. 9. 2020 

Přítomni:  Ing. Petr Netolický, Josef Nechvátal, Ing. Karel Kočí, Bc. Jan Nadrchal, Ing. Ivana Mandysová, Ph.D., 

Bc. Jan Böhm   

Omluveni:   Pavel Kudláček 

Komise byla usnášeníschopná.   

Program komise:  

1. Řešení podnětů z minulého jednání    

2. Nové podněty k řešení  

3. Diskuse  

  

1. Podnět Ing. Petra Netolického na opravu sportoviště v Raisově ulici v Jesničánkách nadále trvá. Hřiště je 
v majetku města a oprava povrchu hřiště je třeba rozšířit pod basketbalovým košem – nepřísluší do kompetence 
obvodu, nicméně s městem se o opravě jedná.  

Stále trvá podnět MK na opravu propadlé vozovky v ulici Raisova před čp. 1245, v ulici Dražkovická a v ulici 
K Dolíčku, kde je propadlá vpusť do kanalizace (naproti hospody u Zvoničky). Ing. Netolický se podivuje na reakcí 
ÚMO k těmto podnětům se zdůvodněním, že nejsou prostředky kvůli COVID. Jedná se o opravy nutné, navíc 
zářijové zastupitelstvo přesunovalo značnou část (cca 800 tis Kč) nevyčerpaných prostředků na opravy 
komunikací do rezervy rozpočtu – OIS bude řešit. 

Členové komise znovu upozorňují na špatné zvýraznění „Zóna 30“ v ulici Na Záboří. Doporučují vyznačit reflexní 
barvou zónu na vozovce zejména v křižovatce ulic Na Záboří a K Dolíčku. Nadále trvá upozornění na 
nedodržování míst parkování v „Zoně 30 Jesničánky“ zejména v blízkosti křižovatek s hlavní ulicí Chrudimská – 
dopravní značení není není v kompetenci obvodu.  

2. Vozidla nedodržují nejvyšší povolenou rychlost jízdy v ulicích Na Záboří a Demokratické mládeže. Komise 
doporučuje RMO kontaktovat Městskou Policii s cílem zajistit kontrolu rychlosti jízdy – MPP bude předán podnět 
komise. 

Zaparkovaná vozidla v ul. Demokratické mládeže od garáží směrem ke v křižovatce s ulicí Čs. armády brání ve 
výhledu při vyjíždění vozidel z ulice Čs armády. Komise navrhuje v tomto úseku zakázat stání vozidel s cílem 
zajistit bezpečné rozhledové trojúhelníky – dopravní značení není není v kompetenci obvodu. 

Ing. Netolický poukázal na stejný problém (mimo působnost MK) v křižovatce Zborovského náměstí a ulice 
Svobody, kdy výhledu brání zejména dodávky parkující v úseku od výjezdu z kasáren směrem do centra, přičemž 
přímo v kasárnách se nachází záchytné parkoviště. Ing. Netolický by navrhoval i zde zakázat stání vozidel a 
vyznačení celého úseku krajnice vodorovnou značkou V13 – dopravní značení není není v kompetenci obvodu. 

Ing. Mandysová dává podnět na posekání přerostlé trávy v ulici Raisova - vyřeší SDÚ. 

3. Novým příspěvkem v diskusi byl podnět Bc. Jana Böhma vést tabulku, do které by se zapisovaly požadavky k 

řešení MK Jesničánky a jejich plnění. Předseda komise Ing. Netolický tuto tabulku navrhuje přikládat k zápisům 

MK Jesničánky, a to v termínu od říjnového jednání. 

 

Příští schůzka se bude konat 26.10. 2020 v 17 hod. v zasedací místnosti ÚMO.  

 

Zapsala: L. Lusková dne 30. 9. 2020 

 

Ověřil: Ing. Petr Netolický, předseda Místní komise Jesničánky  

  


