
 

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

 

 

Zápis z jednání Místní komise Dražkovice ze dne 2. 9. 2020 

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

 

Omluveni: Bc. Alice Paurová, Evžen Erban 

 

Neomluvení: Ing. Jaroslav Kňava 

  

Komise nebyla usnášeníschopná. 

 

Ověřovatelem byla jmenována: Karolina Štefková 

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

 

Program jednání: 

 

1.  Zahájení jednání. 

2.  Rychlé projednání stavu návrhů, podnětů občanů dle Statutu komisí Rady MO Pardubice V 

a možného splnění navržených bodů z minulého jednání. 

3.  Nové návrhy k jednání. 

4.  Konec jednání. 

 

 Ad 1.  

Jednání komise bylo zahájeno ve středu dne 2. 9. 2020 v 16.00 hodin zasedací místnosti 

Úřadu městského obvodu Pardubice V. 

 

Ad 2. 

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

 

a), b) c) – řešení přechodů, cyklostezky, DZ, atd.; - bod vypuštěn 

- finanční prostředky ze stavební úpravy Dražkovice sever, etapa II., přesunuty na 

revitalizaci vnitrobloku ul. Lexova, A. Krause, kpt. Nálepky a Sokolovská 

 

K bodu a) ze dne 2. 10. 2019 jednání MK: 

  

- poutač odstraněn – bod vypuštěn 

 

K bodu a) ze dne 8. 1. 2020 jednání MK: 

 

a) koše na PE umístěny – bod vypuštěn 

b) vlastník přilehlé nemovitosti bude řešit s odborem dopravy – bod vypuštěn 

 

K bodu a), c) ze dne 5. 2. 2020 jednání MK: 

a) řeší vlastník přilehlé nemovitosti- bod vypuštěn 



b) bod vypuštěn 

c) v ochranném pásmu sítí nelze umístit žádnou výsadbu – bod vypuštěn 

d) bod vypuštěn 

 

K bodu a) až c) ze dne 4. 3. 2020 jednání MK: 

a) Komise se usnesla a navrhuje do nové výstavby u parčíku (do rabátek) vysadit např. 

keře nebo okrasné trávy- nelze zajistit výsadbu do ochr. pásma sítí – bod vypuštěn 

b) Komise se usnesla a navrhuje zajistit výsadbu dřevina a keřů do vytipovaných míst 

v celé místní části Dražkovice. Komise nejprve vytipuje místa vhodná pro výsadbu s 

občany z místní části Dražkovice a zpracuje mapku se zákresem, která bude předána 

na MO Pardubice V- trvá 

c) Živý plot od čp. 70 po čp. 89 v Dražkovicích – nelze dosadit, bylo projednáno 

s vlastníkem sítí - ochranné pásmo sítí- bod vypuštěn 

 

Ad 3. 

Nová doporučení, náměty k jednání. 

a) Paní Štefková upozornila na poškozený obrubník u čerpaní stanice při výjezdu 

z Pardubic na Dražkovice-informaci přepošle e-mailem paní Jeníkové. 

b) Paní Štefková informovala o zájmu o pronájem nebytových prostor v Dražkovicích čp. 

25, proběhne výběrové řízení. 

c) Pan Gottwald požádal o zajištění úklidu, skupinou drobné údržby, v okolí kapličky a 

kontejnerového stání v Dražkovicích (akce v Dražkovicích dne 6. 9. 2020) – zajistí 

pracovní četa úřadu.  

d) Pan Gottwald a paní Štefková požádali o zajištění úklidu čp. 25 před volbami (WC a 

chodba v budově, kde je umístěna i pošta) – zajistí pracovní četa úřadu. 

e) Pan ing. Topič požádal o informaci, zda výsadba v parčíku v Dražkovicích probíhá dle 

studie, která byla v minulosti vypracována – informaci podá OIS. 

f) Pan ing. Topič a pan Gottwald upozornili na opakující se nepořádek u KS 

(kontejnerového stání) a při přistavování VOK (velkoobjemového kontejneru) – 

pracovní četa úřadu průběžně uklízí. 

g) Paní Bc. Paurová upozorňuje na napadané stromy nějakým škůdcem u stezky 

z Pardubic do Dražkovic, zda a jak se tento problém bude řešit – vyřeší a informaci 

podá OIS. 

 

Ad 4.  

Komise ukončila jednání v 16,55 hod.  

 

Další jednání Místní komise Dražkovice, se uskuteční dne 7. 10. 2020 od 16.00 hodin 

v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Pardubice V. 

 

Zapsala: Ivana Popilková 

 

Ověřila: Karolína Štefková 


