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      Zápis z jednání místní komise RMO Pardubice VII v Trnové  ze dne 4.4.2022 

          Přítomni:  Šimek, Tomšů, Král,  Linhartová, Korel, Kučera 

  Program:   

     1/ Ověření zápisu 

    2/ Podněty a připomínky občanů 

    3/ Informace předsedy MK 

    4/ Informace z Rady MO Pardubice VII 

      5/ Opravy komunikací po zimě a parkování v Trnové 

      6/ Návštěvy jubilantů 

    7/ Nové náměty, připomínky a různé   
                                                                 

 K bodu 1/ - minulý zápis ověřil pan Král bez připomínek a doplnění, dnešní 

zápis ověří pan Kučera 

 K bodu 2/ - na jednání komise se žádný občan nedostavil 

 

        K bodu 3/ - předseda MK informoval o úpravě komunikací v okolí nové 

Polikliniky a o připravované výstavbě v Nové Trnové. 

 -informoval o vyřizování připomínek a námětů naší komise. V ulici J. 

Jabůrkové byla odstraněna stará třešeň a podél Nové Trnové byly vzorně 

ostříhány keře, které zasahovaly do vozovky. 

 

        K bodu 4/ - paní Tomšů informovala o jednáních Rady. Přemostění slepého 

ramene v Rosicích lávkou pro pěší se zatím odkládá. Rada se zabývá návrhy 

na případný odkup restaurace U Skalů a způsoby dalšího využití objektu. 

 

 K bodu 5/ zimní období bylo v Pardubicích mimořádně příznivé. Na 

vozovkách vznikly jen místní výtluky, například před restaurací Budvarka, 

na křižovatce ulic Potůčka a K. Šípka i v ulici K Olšině u č.p. 241. 

 Parkování v Trnové je v některých místech obtížné, ale zatím vyhovující. 

 

        K bodu 6/ - členové komise zajišťovali návštěvu a předání dárků pro 

jubilanty podle předaného seznamu. Všichni navštívení jubilanti byli 

spokojeni s návštěvou, gratulací i dárky. Na období do pololetí byla 

stanovena  odpovědnost členů komise za zajištění návštěv dalších jubilantů. 

 

K bodu 7/ - na stanovišti velkoobjemového kontejneru je vedle panelové 

plochy potřeba upravit terén a za stanovištěm uklidit větve v lesíku 

– v ulici Bohdanečské u č.p. 52 se propadá zemina vedle silnice a na 

vozovce je poklop kanalizační šachty, který při přejíždění silně klape. 

   ( fotodokumentace je přílohou zápisu) 

Zapsala Topičová, schválil  Šimek 

 

  Příští jednání komise se uskuteční v pondělí 16.května 2022 v 18 hodin v 

   Obecním domě v Ohrazenicích. 

 



 
 
 

 

  

     
   

 


