
 
 

Městský obvod – statutární město Pardubice 
Úřad městského obvodu Pardubice V 
Češkova 22, 530 02 Pardubice 

 

 

Zápis z jednání Místní komise Dražkovice ze dne 4. 9. 2019 

 
Přítomni: p. Karolína Štefková, p. Alice Paurová, Ing. Milan Topič, p. Vojtěch Gottwald  

 

Omluveni: Ing. Kňava, p. Evžen Erban 

 

Neomluven: ---- 

           

Komise byla usnášeníschopná. 

 

Ověřovatelem byl/a jmenován/a: Karolína Štefková 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení jednání 

2. Rychlé projednání stavu návrhů, podnětů občanů dle Statutu komisí Rady MO Pardubice V 

a možného splnění navržených bodů z minulého jednání bez zbytečného zdržování.  

3. Nové návrhy k jednání 

4. Konec jednání 

 

 

 Ad 1.  

Jednání komise bylo zahájeno ve středu dne 4. 9. 2019 v 16,00 hodin zasedací místnosti 

Úřadu městského obvodu Pardubice V. 

 

Jednání komise se zúčastnil také pan starosta Jiří Rejda, Dis. 

 

Paní předsedkyně komise ocenila rychlost a provedení mimořádného úklidu v Dražkovicích, 

které proběhlo z důvodu posvícenské zábavy a také při příležitosti 40. výročí SK Dražkovice. 

Úklid zajistila skupina drobné údržby při ÚMO Pardubice V a společnost SmP a.s. (úklid 

prostoru u kontejnerového stání u kapličky). 

 

Ad 2. 

• Výpůjčka pozemku p. č. 393/4 v k. ú. Dražkovice pod DH – trvá 

 

 

K bodům a), b), c) z jednání MK dne 6. 3. 2019: 

 

a), b) c) – řešení přechodů, cyklostezky, DZ, atd.; z osobního jednání ze dne 10. 6. 2019 s pí 

Korytárovou, oddělení spec. stavebního úřadu a dopravy, odbor dopravy, Magistrát města 

Pardubic a členy MK Dražkovice byl vyhotoven zápis a v něm uvedeny termíny pro 



odstranění/vyřešení připomínek MK Dražkovice. Některé připomínky/body v zápisu byly do 

týdne (dle příslibu) splněny. Co se týká požadavku na značení přechodů a stezky s termínem 

zajištění do konce srpna 2019, není stále splněn. 

Dne 2. 9. 2019 byl telefonicky, u vedoucí odboru OMI, MMP, p. Hrušky, urgován nesplněný 

přislíbený od pí Korytárové - zajištění splnění bodů z jednání ze dne 10. 6. 2019 do termínu 9. 

9. 2019. 

V úterý 3. 9. 2019 započaly práce spojené s obnovou vodorovného dopravního značení na 

komunikaci. 

 

e) nepořádek u KS u kapličky - instalace kamery - trvá 
 

f) DH nový prvek – pozemek není ve vlastnictví Statutárního města Pardubic - trvá 

 

Paní předsedkyně komise požádala pana starostu MO Pardubice V o telefon na pana Mazánka  

z SK Dražkovice. Dne 3. 9. 2019 paní předsedkyně projednala možnosti týkající se DH a 

prvků na DH (rozdělení pozemku, zakoupení a údržba prvků na DH apod.). Zároveň navrhla 

panu Mazánkovi možnost umístění, na pozemku SK Dražkovice, vánoční stromeček 

z prostředků SK Dražkovice v místech, kde MO Pardubice V pořádá akci „vánoční punč“. 

 

ch) dopravní zrcadla – prozatím nebude řešeno, příslib úpravy označení komunikace (zákaz 

parkování na vozovce). 

 

 

 

K bodu a) z jednání MK dne 15. 5. 2019: 

 

a) zapáchající stoka – trvá. 

Paní předsedkyně komise informovala komisi o zpracování žádosti, kterou předá na odbor 

životního prostředí Magistrátu města Pardubic. 

 

Ad 3. 

Nová doporučení, nové náměty k jednání komise 

 

a) Prodloužení MHD linky č. 1 (bateriový trolejbus) nebo větší četnost linky MHD č. 18 

směrem do Dražkovic - komise se usnesla a navrhuje nechat prověřit tuto možnost. 

b) Ostříhání živého plotu na výšku 60-80 cm (na výšku dítěte) při výjezdu z Dražkovic před 

odbočkou k čerpací stanici – komise se usnesla a navrhuje v zájmu bezpečnosti chodců a 

cyklistů tento úsek živého plotu nechat více ostříhat na požadovanou výšku – zajistí OIS. 

c) Přemístění kontejnerového stání od parčíku u kapličky na točnu MHD a zároveň navýšení 

počtu kontejnerů na separovaný odpad (plast a papír, a to z důvodu zvýšení množství 

produkovaného odpadu obyvateli), zvážit i možnost umístění kontejneru na oleje a 

elektroodpad – komise se usnesla a navrhuje prověření této možnosti přemístění kont. stání 

na zeleň k točně MHD, navýšení kontejneru na plast a papír a nově i umístění kontejneru 

na jedlé oleje a elektroodpad. Umístění kontejnerového stání u parčíku hyzdí tuto 

historickou část obce – OIS prověří možnosti. 

d) Terénní úpravy cesty u čp.  87 v Dražkovicích – komise se usnesla a navrhuje možnost 

prověření úpravy již zmiňované cesta. 

 

Ad 4.  

Komise ukončila jednání v 16,45 hod.  



Další jednání Místní komise Dražkovice, se uskuteční dne 2. 10. 2019 od 16,00 hodin 

v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Pardubice V. 

 

 

Zapsala: Popilková I. 

 

Ověřila: Karolína Štefková 
 


