
Městský obvod – statutární město Pardubice V 

Češkova 22, 530 02 Pardubice 

 

     

 

 

 

Zápis z jednání Místní komise Višňovka ze dne 17. 9. 2019 

 
Přítomni: Ing. Baťa, V. Mlejnek, Mgr. Kaufmann, J. Růžičková, J. Veselý 

Nepřítomni: F. Šťastný 

Omluveni: M. Francová 

 

 

Program jednání: 

 

1. Podněty 

2. Závěr 

 

1.  Byly předneseny podněty na opravy a úpravy komunikací a přilehlých míst v obvodě.      

Jednalo se o následující: 

a)  na rohu ul. Devotyho a Železničního pluku je propadlý obrubník a šachta horkovodu.  

b)   na rohu ul. Pichlova a Železničního pluku je propadlý obrubník – vyřeší OIS. 

c)   mezi domy čp. 1339 a 2653 v ul. Pichlova (parkoviště) se propadá dlažba v retardéru      

 na komunikaci – vyřeší OIS. 

d)   na stanici trolejbusu v ul. J. Palacha u cukrárny Split, není vyvýšený chodník, je na      

 úrovni vozovky – prověří OIS. 

e)   ve vnitrobloku Svobody, S. K. Neumanna a u ZŠ Benešovo nám., chybí na sportovním 

       hřišti tartanové čtverce, jsou tam kusy betonu a hrozí nebezpečí úrazu – vyřeší OIS. 

f)  ve vnitrobloku v ul. Čihákova došlo ke změně - je zde značka „Zákaz vjezdu 

motorových vozidel“ s výjimkou dopravní služby. Majitelem pozemku je stále město, 

ale parkování je umožněno pouze členům SVJ. Z jakého důvodu je znemožněno 

parkování ostatním občanům – jedná se o vrácení původního dopravního označení. 

g)  byl vznesen dotaz na umístění dřevěné boudy (budky) vedle tržních míst v ul. 

Devotyho. Jedná se o další tržní místo nebo k čemu bude budka sloužit – bude zde 

kontejnerové stání. 

 

Členové komise zvou na příští jednání komise p. starostu MO Pardubice V, aby zodpověděl 

otázky, týkající se řešení dopravní situace po výstavbě BD v ul. Na Spravedlnosti a řešení 

parkování u polikliniky Vektor. 

     

2. Další schůze MK Višňovka se uskuteční dne 15. 10. 2019 v 15.30 h. na ÚMO Pardubice V. 

 

Zapsala: Růžičková R. 

Ověřil: Mgr. Kaufmann 

 


