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

 

Zápis z jednání Místní komise Jesničánky  

ze dne 25. 3. 2019 

Přítomni:  Ing. Petr Netolický,  Ing. Karel Kočí, Pavel Kudláček, Ing. Ivana Mandysová,  Josef Nechvátal 

Omluveni:  Bc. Jan Böhm, Jan Nadrchal 

Komise byla usnášeníschopná. 

 

Program komise: 
1. Řešení podnětů z minulého jednání   
2. Nové podněty k řešení 
3. Diskuse 

Podnět Ing. Mandysové na opravu vodorovného dopravního značení  „želva“  na rohu ulice Raisova a 
Chrudimské je v řešení, právě se opravuje.   

V ulici K Barvírně před domem čp. 242 a 234 byla ucpaná vpusť, je vyčištěno a úkol byl splněn. 

Problémem úvraťového obrácení autobusu před MŠ Raisova je v řešení. Komise prověřuje, které 
parkovací místo autobusu překáží a současně bude zjišťovat, zda MŠ Raisova by využívala přechod 
pro chodce v Chrudimské ulici. Dále se komise dotazuje, zda existuje dokumentace na zbudování 
přechodu pro chodce v Chrudimské ulici – zjistí OIS.  

Předseda komise seznámil přítomné členy s postupem při blokovém čištění vozovek a odtahováním 
vozidel. 

Stále trvá požadavek na obnovu zeleně v Chrudimské ulici po rekonstrukci chodníků. 

V ulici K Barvírně před čp. 2716 a 369 v blízkosti výměníku je kupa posekané trávy. Komise dává 
podnět k odstranění pracovní četou ÚMO V.  

Na cyklostezce za letištěm v místě pro pozorování  letadel  je rozbitá vývěsní skříňka- opraví pracovní 
četa.   

Ing. Mandysová dává podnět na 
odstranění vraku auta – červený Ford 
bez SPZ na rohu ulic Chrudimská – 
Raisova, zasahuje do křižovatky (viz 
foto) - vyřeší OIS. 

Místní komise Jesničánky se zabývala 
hledáním nového místa pro 
přistavení velkoobjemového 
kontejneru. Všichni členové se 
shodli, že zatím lepší místo než 
v Čacké ulici před čp. 136 není. 
Nevíme, kolik občanů z ulice Čacké si 
stěžovalo, v místě přistavení 
kontejneru je pouze jeden residenční 
dům čp. 136 (p. Kvasník) a naproti je 
velká vila čp. 154 (p. Spilka). Jinak jsou všichni občané hodně daleko a naopak je tam neobydlený 
pozemek Jednoty. Úklid po svozu kontejneru by měly provádět Služby města Pardubic zároveň 
s odtahem kontejneru.  

Posledním bodem jednání byl dotaz, jak dlouho bude trvat rekonstrukce chodníků v ulici U 
Krematoria a zda se vrátí do této ulice průjezd MHD č. 10 – odpoví OIS.   

 
 
Zapsala: L. Lusková 
Ověřil: Ing. Petr Netolický, předseda Místní komise Jesničánky 


