
Městský obvod – statutární město Pardubice V 

Češkova 22, 530 02 Pardubice 

 

     

 

Zápis z jednání Místní komise Višňovka ze dne 19. 10. 2021 

 
Přítomni: Mgr. Kaufmann 

Nepřítomni: V. Mlejnek, Ing. Baťa, F. Šťastný 

Omluveni: J. Růžičková, M. Francová 

 

Program jednání: 

 

1. Plnění podnětů z minulých jednání 

2. Podněty 

3. Závěr 

 

 

1.  Předseda komise, p. Kaufmann, dostal informace z OIS ÚMO Pardubice V o tom, jak se 

plní podněty z minulého jednání. Bylo mu sděleno, jaké opravy a úpravy jsou v kompetenci      

městského obvodu, a která MmP. Zadané požadavky se řeší postupně: 

- byl proveden ořez stromu u dopravní značky na Benešově nám.,  

- zvětšení kontejnerového stání v ul. Železničního pluku je v kompetenci MmP, oddělení     

odpadu a ovzduší, magistrát města potvrdil návrh MO Pardubice V již v r. 2019, a zajistil      

zpracování projektové dokumentace, přesný termín rekonstrukce tohoto kontejnerového      

stání není MO Pardubice V znám, 

- popraskaný chodník v ul. Pichlova u čp. 2538, nelze opravit, jsou tam stromy, které      

chodník ničí, 

- byly opraveny kanály v ul. S. K. Neumanna a u OC Kaufland . 

  

Strategická komise MO Pardubice V, požádala místní komise o návrhy lokalit, které by      

stály za zpracování projektové dokumentace a následně o rekonstrukci, aby tyto návrhy      

mohla projednat a doporučit RMO k zadání zpracování PD. Členka komise p. Francová      

zaslala e-mailem návrh na vybudování prostoru ve vnitrobloku (mezi ulicí S. K. Neumanna      

a mateřskou školou), který by byl vhodný k rekonstrukci a využití pro volný čas obyvatel      

Višňovky. Prostor je dostatečně velký k vybudování velkého oploceného travnatého hřiště, 

včetně stolu na ping pong, hřiště na pétanque, terénní vlny pro malé děti, posilovny apod.,      

stačí nízký plůtek (viz prostor u KD na Dukle) k zamezení vstupu psů, a byl by kus čistého      

a bezpečného prostoru pro malé i velké. 

 

2.  Byly předneseny podněty na opravy a úpravy komunikací a přilehlých míst v obvodě. 

     Jednalo se o následující: 

a)  Benešovo nám. u čp. 2444, není vidět dopravní značka „30 a Pozor děti“ – nápravu zajistí 

OIS. 

      

3.  Další schůze MK Višňovka se uskuteční dne 16.11. 2021 v 15.30 h. na ÚMO Pardubice V. 

 

 

Zapsala: Růžičková R. 

Ověřil: Mgr. Kaufmann 

 
 


