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

Výroční zpráva Místní komise Jesničánky za rok 2019
Dle znění Statutu komisí Rady městského obvodu Pardubice V a jednacího řádu komisí předkládá Místní komise
Jesničánky výroční zprávu o činnosti komise v roce 2019.
Místní komise se sešla v roce 2019 celkem 9 krát, z toho dvakrát nebyla usnášení schopná. V celém období pracovala
v počtu 7 členů bez jakýchkoliv změn.
Členové komise v roce 2019
Ing. Petr Netolický - předseda, K Dolíčku 41, Pardubice, tel. 602 640 785, petr.netolicky@koalicepropardubice.cz
Bc. Jan Böhm, U Suchého dubu 1152, Pardubice, tel. 725 390 562, honzabo@gmail.com
Karel Kočí, Teplého 1820, Pardubice, tel. 775 336 623, vladka.karel@seznam.cz
Pavel Kudláček, Raisova 996, Pardubice,p.kudlacek@tiscali.cz
Ing. Ivana Mandysová, Ph.D., Raisova 1727, Pardubice, tel. 723 363 843, ivana.mandysova@upce.cz
Jan Nadrchal, Dražkovická 143, Pardubice, tel. 732 436 464, j.nadrchal@seznam.cz
Josef Nechvátal, Na Záboří 251, Pardubice, tel. 601 390 945
Zápisy z jednání měla na starost zaměstnankyně UMO Pardubice V paní Libuše Lusková
Na svých jednáních se komise zabývala problematikou svěřené části městského obvodu, mezi hlavní témata patřilo
řešení situace v Zóně 30 – stavebně technický stav i situace parkování vozidel, upozorňování na nedostatky ve stavu
zeleně, řešení překážejících autovraků nebo upozorňování na závady ve stavu silnic a chodníků, případně jiné
infrastruktury jako je mobiliář.
V říjnovém zasedání proběhla bilanční schůzka po roce fungování, kdy byly do zápisu shrnuty všechny dosavadní
nevyřešené podněty a návrhy, které zůstávaly celý rok bez zpětné vazby. Témata chtěla komise probrat v měsíci
listopadu na jednání se starostou obvodu jehož na jednání pozvala, ten se ale na jednání komise nedostavil. Od měsíce
listopadu však začala fungovat zpětná vazba z ÚMO, když bylo do zápisu vždy tajemníkem odpovězeno na podané
podněty. Komise proto očekává, že v tomto zlepšeném formátu bude komunikace s orgány MO fungovat i v dalších
letech tak, aby byl smysl komise čím dál lépe naplňován.
Ing. Petr Netolický, předseda Místní komise Jesničánky

