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

Zápis z jednání Místní komise Dukla
ze dne 22. května 2019
Přítomni:
Ing. Alexandr Krejčíř, František Just, Ing. Aneta Jelínková, Václav Kocián, Taťána Rubešová
Nepřítomni:
Bc. Petr Dufek (omluven), Leona Vařechová
Komise byla usnášeníschopná.
Program jednání komise:
1. Zahájení jednání Místní komise Dukla
2. Kontrola plnění podnětů z předešlého jednání komise
3. Nové podněty
4. Diskuse
5. Závěr jednání
1. Jednání Místní komise Dukla zahájil předseda Ing. Alexandr Krejčíř v 17.00 hod.
2. Kontrola plnění podnětů z předešlých jednání komise:
- ul. Milheimova mezi firmou VAK Pardubice a.s. a Dopravním podnikem - nepořádek odstraní pracovní četa úřadu - nebylo odstraněno
- dětské hřiště za cukrárnou Libuše - opravit zámek na oplocení - zajistí pracovní četa nebylo opraveno
- na náměstí Dukelských hrdinů byly odstraněny stánky, jakým způsobem bude řešeno
krátkodobé parkování na tomto parkovišti - bude zadána PD na úpravu prostorů kolem
pomníků
- pokud se bude rekonstruovat nějaké dětské hřiště, uvažovat o možnosti osazení trampolíny
pro větší děti - úřad bere v úvahu
- zvážit možnost využití bezplatných reklamních laviček (www.lavicky-zadarmo.cz)
- poškozené lavičky v ul. Artura Krause před a za čp. 2266-69, celkem 4 ks (viz
fotodokumentace) - opraví pracovní četa
- poškozená vrátka u dětského hřiště Sokolovská/Josefa Ressla - opraví pracovní četa
- odhlučnění silnice č. I/37 kolem lesoparku (např. prodloužení protihlukové zdi, zahuštění
lesoparku) - nespadá do kompetence a možností odvodu
- postavení nadchodu přes silnici č. I/37 v místě u zastávky ČD z důvodu bezpečnosti chodců
a cyklistů - nespadá do kompetence a možností odvodu
- v ul. Josefa Ressla podél vozovky u restaurace Derby je zvlněný chodník - zadá se oprava
- předseda Místní komise Dukla si domluví schůzku s panem tajemníkem ve věci konkrétního
řešení některých podnětů
3. Nové podněty
Možnost vrácení linky MHD č. 6 zpět do ul. Jilemnického a Staňkovy:
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- z ul. Gorkého je špatný výjezd
- v roce 2018 byla podána petice, jak byla řešena
- komise se dotazuje, jaká byla historie převedení linky č. 6 do ul. Gorkého – jednalo se o
rozhodnutí tehdejšího vedení radnice
Sokolovská 2065:
- u plotu školy je vzrostlá uschlá bříza - ve čtvrtek 23. května 2019 byla pokácena
ZŠ Staňkova:
- na chodník k bočnímu vchodu od ul. Rožkovy při dešti stéká voda se zeminou
- chodník je špatně vyspádován, před vchodem se drží voda
- zemina zanáší vpusť, viz foto – v první fázi se zadá vyčištění vpusti
V Ráji, Milheimova, Boženy Němcové:
- vysazené keře jsou hodně zlikvidované
- komise navrhuje v tomto úseku místo mulčovací kůry zaset trávník
- stávající keře upravit – dořeší OIS,
Teplého/Lexova:
- komise se dotazuje, kdy bude osazen semafor na této křižovatce – řeší odbor dopravy
MmP,
Nevzhledné prázdné stánky PNS v ul. Teplého proti firmě VAK Pardubice a.s. a v ul. Gorkého
u čp. 2148:
- zjistit možnosti odstranění – řeší MmP
Dětské hřiště v ul. Josefa Ressla u restaurace Derby:
- provést oplocení pískoviště k zamezení přístupu zvířat – obvod neuvažuje o další investici
V ul. Josefa Ressla ve vnitrobloku proti restauraci Derby je nepřehledný vjezd ke garážím,
v místě vodorovného dopravního žlutého značení stále parkují auta, požadavek na osazení
dopravní značky B 29 „Zákaz stání“ – jde o záležitost pro MPP a vynucení dodržování
dopravních předpisů,
Vzhledem k nedostatečným parkovacím stáním se komise dotazuje, zda obvod uvažuje o
zjednosměrnění komunikací, např. ul. Wolkerova a Artura Krause v úseku od Lexovy směrem
k lesu – v této chvíli nikoliv.
4. Diskuse
- vzhledem k plánované dovolené předsedy komise bude červnové jednání komise (19.6.)
posunuto na úterý 25. června 2019, a to do restaurace Pod Košem na letní zahrádku. Pokud
bude nepříznivé počasí, bude v restauraci zamluven stůl č. 1
5. Závěr jednání
Závěrem jednání se komise dohodla, že na červnové jednání dne 25. června 2019 od 17.00
hod. v restauraci Pod košem bude přizván pan starosta.
Jednání komise bylo skončeno v 17.55 hod.

Zapsala: Jana Jeníková
Ověřil: Ing. Alexandr Krejčíř

