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Zápis z jednání Místní komise Višňovka ze dne 15. 10. 2019 

 
Přítomni: Ing. Baťa, V. Mlejnek, Mgr. Kaufmann, F. Šťastný, M. Francová 

Omluveni: J. Růžičková, J. Veselý 

Hosté: starosta J. Rejda DiS 

 

Program jednání: 

 

1. Slovo starosty 

2. Plnění podnětů z minulých jednání 

3. Podněty 

4. Závěr 

 

1. Jako první se ujal slova pan starosta, který informoval komisi o řešení dopravní situace 

v ul. Na Spravedlnosti a zároveň předložil projekt, kde podrobně sdělil, jak bude vypadat 

dopravní obslužnost a parkování u nových BD. První BD budou realizovány již v r. 2020 u 

těchto domů bude dostatečné množství parkovacích míst, a to jak v podzemí tak i v 

patrech, to se týká i nové stavby Vektoru II, kde jsou parkovací místa taktéž za domem. 

Po předání všech BD do užívání proběhne rekonstrukce celé ulice vč. nových chodníků, 

parkovacích míst po obou stranách, cyklostezky a osázení stromy.  

Byl schválen projekt světelné křižovatky S. K. Neumanna a Na Spravedlnosti. V areálu 

firmy Autoforum se ještě řeší odvod vody, chybí tam kanalizace, MmP  jedná s firmou 

VAK Pardubice. 

Příští rok se bude projektovat rozšíření Anenského podjezdu. 

Byl vznesen dotaz na vybudování parkovacího domu K Vápence, starosta odpovídá – až 

bude vybudována lávka z Dukly na nádraží, pak bude postaven parkovací dům, na který 

bude lávka napojena. 

Další dotaz členů komise byl na kontejnery na odpad, starosta odpovídá - Služby města 

Pardubice sváží kontejnery dle starých svozů, ale na r. 2020 bude město požadovat nové 

svozové plány (častější vyvážení kontejnerů). 

P. Baťa se dotazoval, zda by nebylo možné oslovit majitele domu v ul. Češkova, vedle 

prodejny kočárků, kde se rekonstruuje dům, momentálně tam žádné práce neprobíhají, 

půdní okna jsou otevřena a nalétává tam velké množství holubů, které znečišťují i okolní 

domy.  

 

2. Předseda komise informoval členy komise, jak se plní podněty z minulých jednání: 

  - k bodu a) šachta horkovodu je dle sdělení firmy EOP v pořádku, je objednána oprava     

obrubníku a dlažby  

  - k bodu b) je objednána oprava odvodňovacího pásku, 

  - k bodu c) objednána oprava dlažby, 

  - k bodu d) úpravy ploch na zastávkách se řeší v souvislosti s úpravou zálivu-řeší MmP, 

  - k bodu e) dopadové čtverce – odstraněno četou – požadavek starosty, vysypáno pískem, 

škvára nesplňovala podmínky bezpečnosti, 

  - k bodu f) dopravní značení „Zákaz vjezdu“ bylo instalováno na základě rozhodnutí                      

p. starosty na podnět občanů vnitrobloku, 

  - k bodu g) dřevěná bouda vedle tržních míst na Benešově nám. je určena pro kontejnery. 
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3. Byly předneseny podněty na opravy a úpravy komunikací a přilehlých míst v obvodě. 

    Jednalo se o následující: 

a) dotaz na vybudování chodníčku od přechodu u krematoria směr ke kasárnám, přechod 

      končí u parkoviště a dále se musí přecházet k chodníku po trávě nebo po cestě. Když 

      zaprší je zde bláto a musí se přejít přes trávu – bude řešit OIS. 

     

4. Další schůze MK Višňovka se uskuteční dne 19. 11. v 15.30 hod. na ÚMO Pardubice V. 

 

 

Zapsala: Růžičková R. 

Ověřil: Mgr. Kaufmann 

 


