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Úřad městského obvodu Pardubice V 
Sekretariát starosty 
Češkova 22, 530 02 Pardubice 

 

 

Zápis z jednání místní Komise Dukla ze dne 16. 1. 2019 
 

Přítomni: Ing. Alexandr Krejčíř, František Just, Ing. Aneta Jelínková, Leona Vařechová, 
Václav Kocián, Bc. Petr Dufek 

Neomluven: Ing. Petr Beneš 
 
Komise byla usnášeníschopná. 
Ověřovatelem byl jmenován: Václav Kocián  
 
Na komisi byla přítomna pí. Kateřina Truhlářová – zastupující stávající tajemnici pí. Zuzanu  
Šimkovou       
Program komise: 
1) Zahájení jednání místní komise Dukla 
2) Volba místopředsedy 
3) Určení pravidelných termínů zasedání 
4) Diskuse 
5) Závěr jednání 

 
Ad 1) 
Jednání bylo zahájeno předsedou komise Ing. Alexandrem Krejčířem v 16.00 hod. Komisi byla 
představena nová tajemnice pí. Vendula Pazourková.  
 
Ad 2) 
Ing. Alexandr Krejčíř vybídl komisi k volbě místopředsedy. Na základě doporučení      Ing. Jiřího 
Janoše (předseda MK Dukla v minulém období) navrhuje Ing. Alexandr Krejčíř pana Dufka, 
který s návrhem souhlasí. Další jmenné návrhy nepadly. Za souhlasu všech přítomných členů 
komise byl místopředsedou zvolen Bc. Petr Dufek. 
 
Ad 3) 
Pravidelné termíny jednání MK Dukla byly stanoveny na každou 3. středu v měsíci od 17. hod. 
Tj.:  20. února, 20. března, 17. dubna, 15. května a 19. června – další termíny budou upřesněny. 
 
Ad 4) 
- Komise se usnesla o podobě prezentace na vývěsních tabulích – bude zde vyvěšen kontakt 

na předsedu a místopředsedu, společně s termíny zasedání a aktuálním zápisem z jednání 
(po ověření). Tyto materiály zpracovává tajemnice komise, která materiál poskytne 
sekretářce starosty MO, která má vývěsní tabule na starost. 

 



- Bc. Petr Dufek informuje komisi o otevření nového separačního dvora v ul. Na Staré poště, 
budou zde přijímány všechny typy odpadů. Bližší informace pro občany budou poskytnuty 
v následujícím čísle „Pětky“ – obvodového zpravodaje. 

 
- p. Just – poukazuje na nedostatečný pohyb pracovní úklidové čety úřadu v oblasti u domů 

A. Krause 2276 a Lexova 2275 – bude předáno příslušnému vedoucímu. 
 
- p. Kocián – dotaz na plán rekonstrukcí a revitalizací, odpovídá p. Dufek – informuje členy 

komise o existenci tzv. projektového zásobníku, příští zasedání bude k dispozici aktuální 
verze od Ing. Bc. Chuchlíkové – vedoucí OIS, vysvětlí p. Dufek (mj. předseda Komise pro 
strategii a rozvoj). 

 
- Bc. Petr Dufek prosí členy komise, aby si po zimě všímali i výtluků v chodnících a cestách, 

případně suchých stromů a poničených ohrádek u nově vysázených stromů, tyto podněty 
jsou důležité pro jejich nápravu. 

 
- Ing. Aneta Jelínková – dotaz zda by bylo možné zřídit osvětlení pro dětské hřiště v ulici 

Resslova, ve tmě je hřiště nebezpečné – reaguje p. Dufek, že by byla teoretická možnost 
osvětlení zřídit a napojit na okruh lesoparku, který na noc zhasíná.  
Dále by bylo dobré umístit na provozní řád hřiště i věkové omezení, případně informaci 
s telefonním číslem na městskou policii, neboť se tam scházejí skupinky věkově 
nepřiměřené a je zde po nich nepořádek, nebo se nechovají dle pravidel slušného chování 
a ohrožují menší děti na hřišti. 

 
Ad 5) 
Závěrem jednání byl připomenut termín následujícího zasedaní a to 20. února 2019 od 17 hod. 
v zasedací místnosti Úřadu Městského obvodu Pardubice V. 
 
 
 
V Pardubicích dne 17. 1. 2019 
 
Zapsala: Kateřina Truhlářová 
 
 
Ověřil: Václav Kocián 


