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Výroční zpráva Místní komise Višňovka za rok 2021 

 
Dle znění Statutu komisí Rady městského obvodu Pardubice V a jednacího řádu komisí předkládá 
Místní komise Višňovka výroční zprávu o činnosti komise v roce 2021.  
 
Místní komise se sešla v roce 2021 celkem 3 krát, vždy byla usnášení schopná. V celém období 
pracovala v počtu 6 členů.   
 
Složení komise v roce 2021: 
Mgr. Pavel Kaufmann - předseda, Devotyho 1027, tel. 724 293 051, kaufmann@tscr.cz 
Filip Šťastný, Benešovo nám. 2477, tel. 739 230 109, stastny@pitstoppce.cz  
Ing. Miroslav Baťa, Češkova 1363, Pardubice, tel. 602 108 464, mbata@centrum.cz  
Jiřina Růžičková, Železničního pluku 1558, Pardubice, tel. 608 830 315 
Vladimír Mlejnek, K Blahobytu 1938, Pardubice, mlejnek.v@seznam.cz 
Mária Francová, Rokycanova 2583, Pardubice, tel.: 778 410 031, mfrancova@centrum.cz 
 
Zápisy z jednání připravovala paní Radmila Růžičková, zaměstnankyně UMO Pardubice V. 
  
Vzhledem k epidemiologické situaci se komise v 1. pololetí 2021 osobně nescházela. Komunikace 
mezi členy a s tajemnicí paní Růžičkovou probíhala pomocí mailů. Byla zpracována Zpráva MK 
Višňovka o dopravní situaci pro jednání zastupitelstva (3/2021). Průběžně byly zasílány podněty 
tajemnici komise paní Růžičkové. Ta je přeposílala na dotčená pracoviště radnice.   
První osobní jednání komise proběhlo v září 2021. Na svých jednáních se komise tradičně zabývala 
problematikou svěřené části městského obvodu. Mezi hlavní témata patřily opět podněty na opravy 
a úpravy komunikací a přilehlých míst v obvodě, opravy na sportovních hřištích a dětských koutcích 
apod. Hned na první schůzce v září byl předložen seznam s několika desítkami položek, které byly 
postupně, pokud to bylo v možnostech obvodu, vyřizovány. Vzhledem ke zhoršené epidemiologické 
situace byla prosincová schůzka zrušena. 
Na většinu připomínek a návrhů komise pracovníci radnice obvodu v průběhu roku odpověděli. Ty, 
které nespadaly do kompetence obvodu, byly většinou postoupeny k vyřešení oprávněným osobám a 
institucím, které zpravidla zjednali nápravu.    
I přes opakovaná upozorňování je ve vnitrobloku v ul. Čihákova udržován nebezpečný precedens, kdy 
zde bylo umístěno značení „Zákaz vjezdu motorových vozidel“ s výjimkou dopravní obsluhy. Ač je 
majitelem pozemku stále město, parkování je umožněno pouze členům SVJ. Další SVJ zvažují kroky k 
podobnému „vyhrazenému parkování“.  
Na vlastní žádost ukončila činnost v komisi paní Jiřina Růžičková. 
 
Mgr. Pavel Kaufmann, předseda Místní komise Višňovka 


