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  Zápis z jednání místní komise RMO Pardubice VII v Trnové  ze dne 24.8.2020 

  Přítomni: Šimek, Král,Topičová, Korel, Linhartová (jako host) 

      Omluveni: Tomšů, Kučera 

    Program:   

     1/ Ověření zápisu  
    2/ Podněty a připomínky občanů  
    3/ Informace předsedy MK  

      4/ Návštěvy jubilantů 
    5/ Stav dopravy, parkování a dopravního značení. Stav realizace 

plánovaných stavebních akcí v Trnové 
    6/ Nové náměty a připomínky 
 

K bodu 1/ zápis z 22.6.2020 ověřil pan Král.  Zápis je v souladu s výsledkem jednání. 
Zápis z dnešního jednání ověří pan Korel. 
 

K bodu 2/ -  na jednání se nedostavil s připomínkami žádný občan Trnové.  
 

K bodu 3/ - členka komise paní Tichánková oznámila již v květnu 2020, že nemůže z 
osobních důvodů pracovat v komisi. Byla vyzvána, aby své rozhodnutí oznámila Radě 
MO Pardubice VII. To neučinila a v současné době je nedostupná na telefonu i na 
elektronické adrese. 
Předseda MK pozval paní Dagmar Linhartovou k dnešnímu jednání komise a seznámil 
ji s členy komise, posláním a náplní práce komise. Paní Linhartová bydlí v Nové Trnové, 
má předpoklady i zájem o členství v komisi. 
 

K bodu 4/ - v srpnu byly zajištěny 4 návštěvy občanů jubilantů. Všichni navštívení byli 
návštěvou i předanými dárky a gratulací starosty potěšeni. V září není plánovaná žádná 
návštěva jubilanta. 
 

  
K bodu 5/ - stav dopravy se zvýšil zejména v ulici Potůčka a bylo dobré, že byly 
opraveny nerovnosti povrchu vozovky, zejména u kanalizačních vpustí. Míst pro 
parkování aut v Trnové je nedostatek, ale občané odmítli návrh na regulaci a vyznačení 
míst pro povolené parkování. Stav dopravního značení je bez připomínek. 

Před domem č.p. 261-263 v ulici J.Jabůrkové byla dokončena plánovaná úprava plochy. 

K bodu 6/  Nové náměty a připomínky: 

 

a) - MK žádá o odvolání členky komise paní Tichánkové a jmenování paní Linhartové 
do komise 
 



 

 

b) - nově vysazený vánoční strom v ulici Bohdanečské uschnul a měl by být odstraněn 
nebo nahrazen, 
 
c) -na stanovišti velkoobjemového kontejneru na odpady v ulici J. Jabůrkové je na 
panelovou plochu posunuto zařízení charity na sběr oděvů a velkoobjemový kontejner je 
proto přistavován z části na nezpevněný terén.   Zařízení charity je třeba posunout 
mimo panely. Občané doporučují, aby jeden kontejner na sklo byl nahrazen dalším 
kontejnerem na papír, který bývá trvale přeplněn, 
 
d) –  v ulici Poděbradské při výjezdu z maléhu kruhového objezdu k Albertu jsou již 
delší dobu nebezpečné hluboké výtluky na povrchu vozovky, 
 
e) – v ulici Poděbradské v prostoru řadových garáží jsou pokácené a rozlámané akáty, 
které nebyly při sekání trávy odstraněny, 
 
f) – v ulici Bohdanečské (proti domu 37) je rabato zarostlé pouze plevelem bez okrasné 
výsadby, 
 
g) – kruhový poklop šachty kanalizace na křižovatce ulic Potůčka a Na Vrškách je 
pokleslý a při přejezdu aut ničí pneumatiky a působí rázy, které obtěžují občany v 
přilehlém domě. 
 
 Fotodokumentace k bodu 6) je v příloze zápisu. 
 

   Zapsala paní Topičová,  schválil Šimek.  
 
Příští jednání komise se uskuteční v pondělí  21.září 2020 v 18 hodin v Obecním 
domě   v Ohrazenicích. 


