
 

Městský obvod – statutární město Pardubice 
Úřad městského obvodu Pardubice V 
Češkova 22, 530 02 Pardubice 

 

 

Zápis z jednání Místní komise Dražkovice ze dne 15. 5. 2019 

 

 
Přítomni: p. Karolína Štefková, Ing. Milan Topič, p. Vojtěch Gottwald, p. Alice     

                  Paurová      

 

Omluveni: p. Evžen Erban, Ing. Jaroslav Kňava 

        

Komise byla usnášeníschopná. 

 

Ověřovatelem byla jmenována: Karolína Štefková 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program jednání: 

 

1. Zahájení jednání 

2. Kontrola stavu a splnění bodů z minulého jednání - viz zápis z jednání MK Dražkovice z      

     3. 4. 2019 (včetně předchozích jednání) 

3. Nová doporučení, nové náměty k příštímu jednání 

4. Konec jednání 

 

 

 Ad 1.  

Jednání komise bylo zahájeno ve středu dne 15. 5. 2019 v 16,30 hodin v Dražkovicích u pošty.  

 

Ad 2. 

Výpůjčka pozemku p. č. 393/4 v k. ú. Dražkovice pod DH – trvá  

 

K bodům a), b), c) ze dne 6. 3. 2019 jednání MK: 

 

a) vodorovné značení přechodů – zaslán e-dotaz p. Dvořáčkové, náměstkyně primátora OMI, 

Magistrátu města Pardubic s žádostí o prověření stavu a zaslání případných podkladů pro 

místní komisi, 

b) nedostatečně označená cyklostezka – zaslán e-dotaz p. Dvořáčkové, náměstkyně primátora 

OMI, Magistrátu města Pardubic s žádostí o prověření stavu a zaslání případných podkladů 

pro místní komisi, 

c) nedostatečně označené přechody- zaslán e-dotaz p. Dvořáčkové, náměstkyně primátora 

OMI, Magistrátu města Pardubic s žádostí o prověření stavu a zaslání případných podkladů 

pro místní komisi, 

e) nepořádek u KS – bude se řešit nainstalováním kamery, 

f) DH nový prvek – pozemek není ve vlastnictví Statutárního města Pardubic (nelze investovat), 

Ing. Kňava projedná nějaké možné řešení s předsedou Sportovního klubu v Dražkovicích (ing. 

Kňava bude informovat o výsledku jednání); důvodem odstranění prvků z DH byl jejich 

nevyhovující stav (vyjádření bylo zasláno členům Mk e-poštou), 



g) kruhová křižovatka směr Mikulovice – předáno strategické komisi (komunikace ve 

vlastnictví Pk); komise se dotazuje, na kdy je stanoven termín trasování 3. etapy cyklostezky 

Pardubice – Medlešice, předáno strategické komisi, nebude řešeno-nezpevněný povrch, 

nevykoupeny pozemky; cyklostezka bude značena formou piktogramů, 

ch) dopravní zrcadla - nutnost zpracování projektu odbornou osobou, požadavek předat do 

strategické komise do 20.5.2019, 

i) zakrývající DZ- řeší odbor dopravy, Magistrátu města Pardubic-řeší se, 

j) zapáchající stoka/potok - řeší odbor životního prostředí, Magistrátu města Pardubic, pí 

Kalinová, oddělení vodního hospodářství; pokud bude situace trvat pí Kalinová požaduje 

fotodokumentaci daného místa a bližší zjištěné údaje - podezření na vypouštění splašků do 

stoky/potoka, 

k) dobudování chodníku na Ostřešany- předáno strategické komisi, nebude se realizovat 

l) vánoční výzdoba - předáno strategické komisi, vánoční výzdoba (ozdobený stromeček) bude 

pouze na Dukelském náměstí za celý obvod, společnost SmP a.s. si účtuje za 

umístění/instalaci, za revizi a i za uskladnění vánoční výzdoby, 

m) vlajky EU a ČR – ČR předána komisi, EU bude objednána – vlajka EU a ČR předána paní 

předsedkyni komise paní Štefkové (původně předaná vlajka ČR s tunýlkem-bude vrácena), 

 

• Nevhodně umístěná DZ - dle sdělení odboru dopravy p. Moravce a paní Korytárové -

dopravní značení muselo být instalováno při stavbě chodníku, e-mail  s žádostí o 

informaci zaslán panu Ing. Bakajsovi-vedoucí odboru dopravy Magistrátu města 

Pardubic. 

 

K bodům a), b), c) ze dne 3. 4. 2019 jednání MK: 

 

a) Podnět (přítomných členů) komise na předložení studie parku v Dražkovicích (revitalizace 

celého prostoru) – trvá (informace, kde lze nahlédnout do studie, předána předsedkyni místní 

komise paní Štefkové - lze nahlédnout na OIS). 

b) Podnět komise (přítomných členů) na zjištění majitele/vlastníka rozvaděče v parku 

v Dražkovicích – trvá. 

c) Podnět komise (přítomných členů) na zaslání informace týkající se termínů sečí, pletí a 

stříhání živých plotů v místní části Dražkovice – lze nahlédnou do smluv/veřejných zakázek 

v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/, např. seče trávníků řeší MO Pardubice V na 

základě výběrových řízení. 

 

Ad 3. 

Nová doporučení, nové náměty k jednání 

 

a) Zapáchající potok/stoka v Dražkovicích - komise se usnesla a navrhuje nechat zajistit 

strategické komisi rozbor vody u vtoku do Dražkovic, a to na přítomnost fekálií (nepovolené 

vyvedení odpadů do stoky/potoka) – strategické komisi nepřísluší zajišťování rozborů vody – 

záležitost a.s. VaK Pardubice. 

b) Oprava uličních vpustí/poklopů šachet v komunikaci - komise se usnesla a navrhuje 

předat požadavek do strategické komise, aby byla zajištěna oprava vpustí/poklopů do úrovně 

vozovky – strategické komisi nepřísluší zajišťovat opravy poklopů a vpustí u komunikací, které 

nejsou v majetku města – záležitost SUS PK.  

c) Výsadba květin – komise se usnesla a navrhuje zajistit květinové záhony do parku 

v Dražkovicích na jeho zkrášlení – bude řešit OIS. 

 

Ad 4.  

https://smlouvy.gov.cz/


Komise ukončila jednání v 18,05 hod.  

 

Komise zve pana starostu na červnové jednání Místní komise Dražkovice, které se uskuteční 

dne 5. 6. 2019 od 16,00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Pardubice V. 

 

Tajemnice komise, po uzamčení volební místnosti v Dražkovicích u pošty, zajistila klíče, které 

vrátí následující den na Úřad městského obvodu Pardubice V.  

 

 

Zapsala: Popilková I. 

 

Ověřila: Karolína Štefková 
 


