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

 

 

 Zápis z jednání Místní komise Dukla   

ze dne 16. září 2020 

 

Přítomni:  
Ing. Alexandr Krejčíř, Bc. Petr Dufek, František Just, Žaneta Havlenová, Taťána Rubešová     
 
Nepřítomni: Václav Kocián (omluven), Leona Vařechová (omluvena) 
 
Komise byla usnášeníschopná. 
 
Program jednání komise:  
1. Zahájení jednání Místní komise Dukla 
2. Kontrola plnění podnětů z předešlých jednání komise  
3. Nové podněty 
4. Závěr jednání 
  
 
1. Jednání Místní komise Dukla zahájil předseda Ing. Alexandr Krejčíř v 17.00 hod. 
 
2. Kontrola plnění podnětů z předešlých jednání komise: 
- vzhledem k delší pauze v jednáních komise způsobené pandemií koronaviru nebyly podněty kontrolovány 
 
3. Nové podněty 
- spadlý strom v lesoparku přes cestu v severní části u ul. Pražské (viz foto) – bude vyzván OŽP MmP 
- Josefa Ressla 2256 - propad u šachty, musí řešit společenství domu 
- návrh na umístění košů na separovaný sběr v místě sportovišť, např. u griloviště Na Vinici, u lesní tělocvičny 
(velké množství PET lahví a plechovek se povaluje po zemi nebo končí ve směsném koši - viz foto) – vyřeší OIS 
- Josefa Ressla - na opraveném kontejnerovém stání u Vinárny pod smrkem je neustále přeplněn modrý 
kontejner na papír, převážně z prodejny U dvojčat, návrh na častější svoz případně přidání kontejneru (viz foto) 
– bude řešeno ve spolupráci s a.s. SmP    
- náměstí Dukelských hrdinů - na parkovišti prorůstá tráva – vyřeší SDÚ 
- arboretum - špatný stav laviček (viz 4x foto) – vyřeší SDÚ 
- arboretum - nepořádek kolem laviček (nedopalky) -  – vyřeší SDÚ  
- V Ráji - za čp. 909 chybí živý plot (viz foto) – dořeší OIS 
- Milheimova - proti čp. 1393 proschlý strom (viz foto) – vyřeší OIS 
- Teplého - mezi čp. 2093 a 2135 2 proschlé stromy (viz foto) – vyřeší OIS  
- Rožkova arboretum - 2 uschlé stromy (viz foto) – vyřeší OIS 
- 2 vraky aut - před kulturním domem (bílé auto) a proti atletickému stadionu na zelené ploše – vyřeší OIS   
- špatný výjezd z ul. Čs. armády na Demokratické mládeže přes parkující auta (odbor dopravy MmP požaduje 
zpracování rozhledových trojúhelníků) 
- rekonstruovaný vnitroblok Artura Krause - nekvalitně provedeny terénní úpravy, tráva neroste (viz 4x foto) – 
vyřeší OIS 
 
4. Závěr jednání 
Následující jednání komise se uskuteční ve středu 21. října 2020 od 17.00 hod. v zasedací místnosti Úřadu 
městského obvodu Pardubice V. 
 
Jednání komise bylo skončeno v 17.35 hod.  
 
Zapsala: Jana Jeníková 
 
Ověřil: Ing. Alexandr Krejčíř  


