
Městský obvod – statutární město Pardubice V 

Češkova 22, 530 02 Pardubice 

 

     

 

Zápis z jednání Místní komise Višňovka ze dne 15. 1. 2019 

 
Přítomni: Mgr. Kaufmann, F. Šťastný, Mgr. Baťa, Mgr. Bouška, J. Růžičková, V. Mlejnek, 

                  M. Francová 

 

Program jednání: 

1. Slovo předsedy 

2. Podněty k řešení 

3. Závěr 

 

1.  Předseda komise p. Kaufmann uvítal přítomné členy, všichni členové komise se představili  

a p. Baťa sdělil novým členům, jaká je náplň a kompetence komise. Členové komise si 

stanovili pravidelné schůzky na každé 3. úterý v měsíci. 

        

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

     Jednalo se o následující: 

a) Devotyho ul. u čp. 1729 - komise požaduje, pokud je to možné, přesunout odpadkový 

koš z tyče na blízký sloup veřejného osvětlení. Současné umístění koše ztěžuje 

zásobování místních provozoven, kdy vozy dodávky mají problém se zajetím k chodníku 

a vyložením zboží, 

b) na zastávce autobusu v ul. Na Spravedlnosti směrem do města, je propadlých chodník 

před prodejnou koňských potřeb, 

c) na cyklostezce od mostu K Vinici, směrem do města, levý břeh Chrudimky pod 

skautským centrem, je neosvětlená cyklostezka s chodníkem, hrozí nebezpečí úrazu 

chodců i cyklistů, 

d) v ul. Čihákova jsou 2 kontejnery na plasty, které jsou stále přeplněny. Komise požaduje       

přidat 1 kontejner nebo vyměnit za kontejner na směsný odpad,  které  tam jsou 3, 

e) na rohu ul. Pichlova a Železničního pluku jsou kontejnery na chodníku. Odpadky zde 

létají po celé ulici, je zde velký nepořádek. Je potřeba zajistit nebo oplotit toto stání, 

f) v podjezdu na ul. J. Palacha, směrem k ul. 17. listopadu, se na chodníku zvětšuje 

prohlubeň v přechodu mezi asfaltem a dlažbou, která se propadá (na začátku zábradlí), je 

to nebezpečné při přejíždění na kole, 

g) v ul. K Blahobytu, u odbočky k firmě Elektram, jsou v žulové dlažbě vyházeny kostky 

(jsou uložené na trávníku vedle), je potřeba opravit, 

h) v ul. Železničního pluku mezi ulicemi K Višňovce a K Blahobytu nepřehledné 

parkování, auta stojí často na chodníku, je potřeba sjednotit parkování. 

        

3. Další schůze MK Višňovka se uskuteční dne 19. 2. v 15.30 h. na ÚMO Pardubice V. 

 

 

Zapsala: Růžičková R. 

Ověřil:   Mgr. Kaufmann 

 


