
 Zápis z jednání Bezpečnostní a dopravní komise města 
    ze dne 16.3.2016 konané v salonku Na Marii 

Přítomni: 
Vladimír Srnka- předseda komise
Milan Hrudka- člen
ing. Petr Doubek- člen
Vladimír Pechar- člen
ing. Zuzana Štěrbová- koordinátorka komise
ing. Václav Dvořák- radní města  - jako host

Omluven:
Roman Fadějev- člen
Václav Antonín- člen

Nepřítomen:
Jan Mára- člen

Průběh jednání:

1. ZAHÁJENÍ PROGRAMU
Jednání zahájil předseda komise , přivítal přítomné a konstatoval, že je komise usnášeníschopná (4 
členové), přednesl návrhy na zapisovatele a ověřovatele zápisu a návrh programu jednání komise.

2.VOLBA OVĚŘOVATELE A ZAPISOVATELE ZÁPISU
Zapisovatelem  byl zvolen Vladimír Srnka a ověřovatelem Milan Hrudka

Hlasování: pro 4,proti 0, zdržel se 0

3. SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Předseda seznámil přítomné s programem jednání

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

4. INFORMACE KOORDINÁTORKY Z MĚÚ PB
-obrubníky u semaforů na náměstí J.A.Alise na Březových Horách se z bezpečnostních důvodů 
natřou barvou, aby byly zvýrazněny.
- krajský úřad zamítl návrh na snížení rychlosti na silnici č. 66 u obce Brod
- zónové měření rychlosti na Rožmitálské ulici na Březových Horách. Policie ČR nejdříve vydala 
záporné stanovisko, po odstranění závady souhlasí. ŘSD vydalo záporné stanovisko a to z toho 
důvodu, že jsou na obou stranách vozovky chodníky. Požadavek na radar nadále trvá.

5. NÁVRH  ŘEŠENÍ SITUACE V ULICI HORNICKÝCH  UČŇŮ
Přesunout na příští jednání. Zjistit stávající situaci a pořídit fotodokumentaci stávající situace.

6. DISKUZE A RŮZNÉ
- v Plzeňské ulici v oblasti kolem Uranu  se bude pokládat nové plynové potrubí. Začátek prací je 
naplánován na 16. dubna
- parkoviště u Hvězdičky. Komise podporuje návrh, který  je bez zeleně uvnitř parkovacích míst.
- dotaz komise. Kam jdou peníze, které jsou vybrané z vyhrazených parkovacích míst pro občany a 



z placených parkovišť.

7. USNESENÍ
 Komise doporučuje vedení města  zakoupit detektor kovů pro městskou policii . Tím by se  
prováděla kontrola dětských hřišť, pískovišť a dalších problémových míst, zda tam nejsou 
nepatřičné předměty, např. infikované injekční jehly atd. S detektory by mohli pracovat i asistenti 
prevence kriminality.

USNESENÍ Č.21/2016/BDK

Hlasování:
pro 4, proti 0, zdržel se 0, usnesení bylo přijato

8.ZÁVĚR
Předseda ukončil jednání komise. Příští jednání se uskuteční ve středu dne 27.dubna od 17.30 hod. 
V Café baru na Rožmitálské ulici naproti Jídelně Na 21.km.

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

Ověřovatel  Milan Hrudka …...................................................

V Příbrami 11. dubna 2016 


