
Zápis z jednání Bezpečnostní a dopravní 

komise ze dne 13.9.2017, MěÚ Příbram 

                od 17.15 hodin 
 

Přítomni: Vladimír Srnka – předseda komise 

                Milan Hrudka - člen komise 

                Roman Fadějev - člen komise 

                Vladimír Pechar - člen komise 

                JUDr. Milan Fára - člen komise 

 

Omluven: ing. Petr Magera - člen komise 

                 ing. Jan Mára - člen komise 

 

Koordinátorka : ing. Zuzana Štěrbová 

 

Hosté: ing. Jindřich Vařeka - starosta města 

           ing. Václav Dvořák - radní města 

           ing. Milan Štufka - vedoucí OIRM 

 

Průběh jednání: 

 

1. ZAHÁJENÍ 

Předseda komise zahájil jednání, přivítal přítomné členy a hosty. Konstatoval, 

že jednání je usnášeníschopné (5 členů). 

  

2. VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELE ZÁPISU. 

Zapisovatelem byl navrhnut Vladimír Srnka a ověřovatelem Vladimír Pechar. 

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

3. SCHVÁLENÍ PROGRAMU 

Předseda přednesl program komise 

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

4. INFORMACE PANA STAROSTY - ODPOVĚDI NA DOTAZY 

Pan starosta přečetl mejl od pana předsedy komise. Ten poukazuje na pomalé 

pracovní tempo na napojení  kanalizace na Dvořákově nábřeží. 50 metrů se 

dělalo 5 měsíců. Pan předseda to nazval „Děs a hrůza“. A zeptal se pana starosty, 

co by dělal, kdyby se  stejnou dobu pracovalo na firmě Ravak. Odpovědi na 



první část se ujal pan Štufka. Byla chyba v projektové dokumentaci, kanalizace 

byla v jiném místě. Z tohoto důvodu se práce protáhly. Pan Štufka také zdělil, 

že ostrůvky u prodlouženého přechodu pro chodce tamtéž nejsou dodělané , 

jelikož se zatím nenašla vhodná zemina, která tam má být. Od nemocnice se 

nemůže použít, tam jí bude ještě málo, a zem ze skrývky na parkovištích na 

Drkolnově není údajně vhodná. Ještě 25. září 2017 nebyla tato stavba 

dokončena!!! 

Dotaz na p. Štufku: Kanály na ulici K Dolu Marie jsou nad úrovní vozovky a 

neplní tak funkci, kterou mají. 

Odpověď: Nedá se s tím nic dělat, FIRMA NEUZNALA REKLAMACI!!! 

 

DOTAZY A ODPOVĚDI 

 

1. Jaké úkoly vykonávají pěší hlídky MP a APK 

Jejich pracovní náplň je ze zákona. Kontrolu a nahlášení uschlých stromů a 

ucpaných kanálů mají na starosti jiní. 

 

2. Kolik peněz se vybralo v roce 2016 na hlídaných parkovištích a na co byly 

použity? 

Částka nebyla řečena a peníze jdou zpět do rozpočtu. 

 

3. Kolik přestupků a peněz se vybralo na úsekovém radaru na BH a kam šly 

peníze? 

Vybírá se měsíčně asi 250 000 až 300 000 Kč. Pokuta je zhruba 1000 Kč. 

Přestupek je od rychlosti 63km/h. 

 

4. Obchvat města 

Probíhají výkupy pozemků. Bude přemostění I/66. Realizace asi 2021, 

plánovaná výstavba 36 měsíců. 

 

5. Označení ulic. 

V řešení. Pan předseda poukázal, že o tomto problému informoval příslušný 

odbor mejlem v roce 2015 a nic se dosud nezměnilo. 

 

6. Časová informace na semaforech a světelné tabule o obsazenosti parkovišť. 

Nepočítá se s umístěním odpočtu času na semaforech, které informují, jak ještě 

dlouho bude svítit zelená nebo červená. Nebudou se také instalovat světelné 

tabule, které informují zda a kolik je volných parkovacích míst na parkovišti. 

 

 

 

 



7. Změny v MHD 

Současný provozovatel je ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY. Do provozu byly 

zařazeny dva zánovní autobusy a dva nejstarší byly vyřazeny. Stávající smlouva 

s provozovatelem platí do listopadu 2019. Zpracovává se optimalizace provozu.  

Změny v jízdních řádech MHD budou letos v prosinci. Probíhají jednání o 

zařazení do ROPIDu. Vedení města není z toho nadšeno. 

 

8. Používání zábavné pyrotechniky. 

Zákaz platí celoročně mimo období Mikuláše a Silvestra. MP by měla 

postihnout používání mimo uvedenou dobu. 

 

9. Na dopravních stavbách chybí informace. Od kdy, kdo, stavební dozor,cena, 

název firmy. 

Nepočítá se s informacemi. 

  

10. Parkoviště Pabouček Jiráskovy sady. 

Firma parkuje na vlastním pozemku. 

 

11. Parkování Šášaburgr Jiráskovy sady 

Nemá výjimku, nesmí zde parkovat 

 

12. Kdo kontroluje a jak kvalitu provedené práce na stavbách? Záruční doba? 

Každý odbor sám. Záruční doba je různá. 

 

 

 

5. ZÁVĚR 

 

Pan předseda poděkoval přítomným a ukončil jednání komise. Příští jednání se 

uskuteční ve středu 25. října od 17.15 na MěÚ Příbram. 

 

Zapisovatel: Vladimír Srnka…………………………………. 

 

Ověřovatel: Vladimír Pechar………………………………… 

 

Na Březových Horách 26. září 2017 

 

Vladimír Srnka, předseda komise 

 


