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Zápis z jednání Místní komise Jesničánky 

ze dne 28. 1. 2019 

 

 
Přítomni: Ing. Petr Netolický, Jan Nadrchal, Ing. Karel Kočí, Bc. Jan Böhm, Ing. Ivana Mandysová, Ph.D.   
                  Pavel Kudláček, Josef Nechvátal 
 
Komise byla usnášeníschopná. 
 
Program komise: 
 
1. Řešení zápisu z minulého jednání   
2. Nové podněty k řešení 
3. Diskuse 
 
1. V úvodu jednání se představila členka Místní komise Jesničánky Ing. Ivana Mandysová,Ph.D., která 

se nemohla zúčastnit minulé schůzky.  
Nové termíny schůzek: 25. 2., 25. 3., 29. 4., 27. 5., 24. 6., 23. 9., 28. 10. (svátek, bude včas 
domluven náhradní termín), 25. 11. a poslední schůzka se uskuteční na akci „Vánoční punč 
městského obvodu“.    

 
Klíče od vývěsních skříněk v ulici Pod Břízkami a Chrudimské budou uloženy na sekretariátu starosty a 
zápisy bude vyvěšovat paní Zuzana Šimková.    
 
Komise se dotazuje, zda by bylo možné umístit dopravní zrcadlo při výjezdu z ul. K Barvírně na ulici 
Demokratické mládeže. Přes zaparkovaná auta není vidět projíždějící auta na hlavní silnici - bude řešit 
OIS.  
 
Stále trvá požadavek na výměnu pletiva kolem sportovního areálu v Chrudimské ulici. Dále je třeba 
na tomto hřišti opravit stávající lavičky, přidat nové a vyměnit písek na dětském pískovišti - bude řešit 
OIS a SDÚ. 
 
Připomínky k dopravnímu značení Zóna „30“ v ulici Na Záboří byla řešena následovně: ozval se 
projektant Zóny 30 Ing. Kutílek, bude domluvena schůzku na příštím jednání MK Jesničánky dne 25. 2. 
2019. Byl zaslán k náhledu poslední projekt, skutečné provedení však někde projektu neodpovídá. 
 
Návrh komise změnit Holcovu ulici na jednosměrnou byl zamítnut, komise se dotazuje, zda by bylo 
možné změnit pouze část ulice v úseku mezi Chrudimskou a Dražkovickou – bude řešit strategická 
komise. 
 
Návrh v jednosměrné ulici U Suchého Dubu a Dražkovická, umožnit cyklistům ježdění v obou směrech 
a doplnit značení dodatkovou tabulkou nebyl zamítnut, komise se dotazuje, zda je možné ho 
realizovat – bude řešit strategická komise. 
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2. Ing. Mandysová doplnila k projednaným bodům nebo spíše upřesnila do Zápisu: Dovolím si 

navrhnout, aby komise měla k dispozici konkrétní příslušnou legislativu: 

 ohledně budování přechodů (zda tam skutečně musí být vybudován ostrůvek a jak je to 
řešitelné u užších ulic, např. Nemošická), 

 parkování mimo označená místa v zóně 30 (zda se může bez postihu parkovat). 
Upřesnění těchto informací eliminuje nejistotu a umožní komisi konkrétní řešení. 
 

Vodorovné dopravní značení „želva“ na rohu Raisova x Chrudimská je potřeba opravit, vybetonovat a 
také posunout - dle předpisů by mělo zamezit parkování 5 metrů od ohybu křižovatky, což nesplňuje. 
Dnes ráno jsem to na místě ověřila, značení je rozbité a uvnitř znečištěné – bude řešit strategická 
komise.  

 
Při stavbě „místa pro přecházení“ v Nemošická ulici před restaurací U Bukanýra je potřeba odvézt 
poklop kanálu vč. betonové skruže. Dále je potřeba v této ulici doplnit zeleň – bude řešit OIS a SDÚ.  

 
V ulici K Barvírně před domem čp. 242 a 234 je ucpaná vpusť, je možné vyčištění pracovní četou MO 
– bude řešit SDÚ. 

 
Komise požaduje nápravu zeleně po rekonstrukci plynovodu v ul. Chrudimská (trávník- živý plot). S 
tím by bylo vhodné doplnit uschlé stromy podél silnice. Od křižovatky Chrudimská a Demokratické 
mládeže po konečnou stanici trolejbusu č. 1 – bude řešit OIS.  
 
 
Zapsala: Libuše Lusková, tajemnice MK Jesničánky 
 
Ověřil: Ing. Petr Netolický 
 


