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

Zápis z jednání Místní komise Dražkovice dne 2. 10. 2019
Přítomni: p. Karolína Štefková, Ing. Milan Topič, p. Vojtěch Gottwald
Omluveni: ------Neomluven: Ing. Kňava, p. Evžen Erban, p. Alice Paurová
Komise nebyla usnášeníschopná.
Ověřovatelem byla jmenována: Karolína Štefková
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program jednání:
1. Zahájení jednání.
2. Rychlé projednání stavu návrhů, podnětů občanů dle Statutu komisí Rady MO V a
možného splnění navržených bodů z minulého jednání.
3. Nové návrhy k jednání.
4. Konec jednání.

Ad 1.
Jednání komise bylo zahájeno ve středu dne 2. 10. 2019 v 16,00 hodin zasedací místnosti Úřadu
městského obvodu Pardubice V.
Ad 2.
Výpůjčka pozemku p. č. 393/4 v k. ú. Dražkovice pod DH;
Paní předsedkyně telefonicky mluvila s panem Mazánkem z SK Dražkovice, který ji sdělil, že
pozemek rozdělovat nebudou a výpůjčku tak realizovat nebudou.
K bodům a), b), c) 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 speciálního 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 v zápisu byly do týdne
(dle příslibu) splněny. Co se týká požadavku na značení přechodů a stezky s termínem zajištění
do konce srpna 2019, částečně splněn.
Co se týká bezpečnosti přechodů, bylo zajištěno osvětlení; obnovení vodorovného dopravního
značení, včetně značení cyklostezky bylo částečně splněno; dopravní značení je splněno také

částečně (viz. jednání a zápis ze dne 10. 6. 2019-komise není spokojena s plnění bodů ze strany
MMP, odboru dopravy).
e) nepořádek u KS u kapličky - instalace kamery – prozatím se nebude řešit, jelikož komise
navrhuje přemístění KS od kapličky na točnu MHD, kde navrhuje i jeho rozšíření.
f) DH nový prvek – vypouští se;
Dle sdělní paní Štefkové, pan Mazánek z SK Dražkovice uvedl, že „nový herní prvek si bude
SK řešit samo“ (tím, že pozemek nechtějí rozdělit nelze tedy vymezit část pod DH, která by šla
Statutárnímu městu Pardubice půjčit).
Co se týká pořízení vánočního stromečku, z textu e-mailu (v příloze zápisu) bylo ze strany SK
Dražkovice (p. Mazánek) špatně pochopeno a neuvažují o pořízení vánočního stromečku ze
svých prostředků.
K bodu a) jednání MK dne 15. 5. 2019:
a) zapáchající stoka – trvá.
Paní předsedkyně komise informovala komisi o odpovědi MMP, odboru životního prostředí,
oddělení vodního hospodářství, vedoucí odboru pan ing. Míča (text odpovědi v příloze).
K bodu a) jednání MK dne 4. 9. 2019:
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.
Paní předsedkyně komise mluvila telefonicky s ing. Kamilem Nenutilem, vedoucím střediska
řízení a provozu MHD, který ji sdělil: „Pokud by byla známa skutečnost, kolik zájemců by spoj
využívalo, doby a četnosti využití a skutečný počet zájemců, by pomohlo k případnému dalšímu
jednání a prokázání jeho účelnosti (viz. dopis v příloze).
b) Ostříhání živého plotu na výšku 60-80 cm (na výšku dítěte) při výjezdu z Dražkovic před
odbočkou k čerpací stanici – vypuštěn (bude zajištěno nejpozději do 31.10.2019
v rámci stříhání živých plotů).
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 kontejnerového 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.
Dne 30. 9. 2019 proběhlo jednání se společnosti SmP a.s. a ÚMO Pardubice V přímo na místě
v Dražkovicích, společnost SmP a.s. nebude zajišťovat přidání kontejneru na elektro (ten zde
je) a ani kontejneru na oleje (je o několik metrů dále). Přemístění kontejnerů v současné době
nedoporučuje společnost SmP a.s., neboť kontejnery lze umístit pouze na zpevněný povrch,
nikoli na travnatý povrch (špatná manipulace, obrubníky,..).
d) Terénní úpravy cesty u čp. 87 v Dražkovicích – komise se usnesla a navrhuje možnost
prověření úpravy již zmiňované cesta (viz. příloha).

K bodům c) a d) ze dne 4. 9. 2019 sdělila paní předsedkyně, že oslovila předsedu strategické
komise p. Dufka, zda tyto body (přemístění KS a terénní úpravy cesty u čp. 87) již projednávala
komise na svém jednání, ale pan Dufek nevěděl a požadovaný zápis z jednání Strategické
komise nezaslal.
Tím, že zápis ze strategické komise nebyl na web stránkách k dispozici kontaktovala paní
Štefková pana Dufka, zda by jí zápis mohl přeposlat. Pan Dufek přeposlání zápisu slíbil do
2. 10. 2019 tj. do konání této komise, ale neučinil tak. Místní komise Dražkovice se tedy
seznámit s jeho obsahem nemohla.
Paní předsedkyně informovala, že celá točna MHD je na pozemcích města (viz. výpis z KN
v příloze). Kontejnerové stání komise navrhuje umístit směrem k silnici a oddělit zástěnou,
kontejnery budou přístupné z točny.
Ad 3. Nová doporučení, náměty k jednání.
a) Umístění reklamy - reklamního panelu na vleku za automobil na točně MHD
v Dražkovicích a pevně umístěné reklamy v zeleni také na točně – paní předsedkyně
kontaktovala pí Javůrkovou z MMP, OMI (viz. příloha) - žádný smluvní vztah nebyl
s MMP a majitelem reklamy podepsán.
Dne 9. 9. 2019 požádal ÚMO, OIS o prověření majitele reklamního panelu na vleku pí
Barešovou, velitelkou MP obvodu č. 4, do současné doby není žádná zpětná vazba.
Pokud je reklama pevně spojena se zemí, řeší tuto záležitost MMP, stavební úřad např. pí
Petrusová.

Ad 4.
Komise ukončila jednání v 16,55 hod.
Další jednání Místní komise Dražkovice, se uskuteční dne 6. 11. 2019 od 16,00 hodin
v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Pardubice V.
Zapsala: Ivana Popilková
Ověřila: Karolína Štefková

