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

Zápis z jednání Místní komise Dukla
ze dne 16. 2. 2022
Přítomnost:
Ing. Alexandr Krejčíř
Bc. Petr Dufek
František Just
Václav Kocián - nepřítomen
Taťána Rubešová
Žaneta Havlenová – nepřítomna, omluvena
Leona Vařechová
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 17,05 hod

2. Kontrola plnění podnětů z předešlých jednání komise:
Byly postupně na základě zápisu z minulého zasedání projednány jeho body a naplnění podnětů ze
strany MO. Pan Dufek seznámil členy s projekty MO, které se plánují a navrhl na příští zasedání, aby
byla vyžádána dokumentace s tím, že by se členové komise blíže s projekty seznámili.

3. Nové podněty
pí. Havlenová:
1) dlažba na dukelském náměstí na zastávce je rozkopaná a každý den se zvětšuje, bylo by potřeba
rychle opravit – OIS již zadal opravu
2) velmi špatný stav laviček (shnilé) u dětského hřiště ve vnitrobloku, který sousedí přes Lexovu s
Háčkem. Je to ten se sportovním zasíťovaným hřištěm. Fotky přikládám – SDÚ prověří
3) Polífkárna - vyslovuje nesouhlas s umístěním provozovny. Je to na opravdu “ošklivém” místě, a na
zeleni. Přímo naproti je volný prostor po stáncích, kde bývalo mohlo být i posezení. Toto je dle jejího
názoru velmi nepovedené – již se řeší ve správním řízení

p. Just:
Dává podnět ohledně poškozených laviček a zároveň předal jejich fotografie, jedná se o lavičku u
zastávky MHD v ul. Teplého u Penny marketu a u severovýchodního rohu parkoviště na nám.
Dukelských hrdinů – předáno SDÚ - postupně bude opraveno
p. Dufek:
seznámil komisi s peticí občanů MO týkající se možnosti regulace dopravy v ul. kpt. Nálepky, kde je
požadavek na snížení rychlosti.

4. Závěr jednání
Následující jednání komise se předběžně uskuteční: 9. 3. 2022
Jednání komise bylo skončeno.

Zapsal: Bc. Karel Farský
Ověřil: Ing. Alexandr Krejčíř

