
Zápis z jednání Bezpečnostní a dopravní 
komise  ze dne 20. června 2016 konané v 
zasedací místnosti MěÚ Příbram

Přítomni: Vladimír Srnka - předseda komise
                 Vladimír Pechar- člen komise
                 Roman Fadějev – člen komise
                 ing.Jan Mára – člen komise
                 ing. Zuzana Štěrbová- koordinátorka komise
                 ing. Václav Dvořák- radní města
            

Omluven: Milan Hrudka- člen komise
                 ing. Petr Doubek- člen komise

Nepřítomen: Václav Antonín- člen komise

Průběh jednání:

1. ZAHÁJENÍ PROGRAMU
Předseda zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že jednání komise je 
usnášeníschopné ( 4 členové).  Přednesl navržený program  komise a také návrh 
na zapisovatele a ověřovatele zápisu.  Zapisovatelem byl navržen Vladimír 
Srnka a ověřovatelem Vladimír Pechar.

Hlasování o programu:
pro 4, proti 0, zdržel se 0

Volba ověřovatele a zapisovatele:
pro 4, proti 0, zdržel se 0

2.ZPRÁVA KOORDINÁTORKY  Z MěÚ PŘÍBRAM
Začaly se osazovat nové označníky jízdních řádů. Budou malé změny v nových 
jízdních řádech, které budou platit od července.



4. INFORMACE PŘEDSEDY KOMISE O NOVÝCH PARKOVIŠTÍCH
Předseda seznámil členy s jednáním o nových parkovištích. Ty se budou budovat
v Příbrami u nemocnice, u 3. polikliniky a na Drkolnově. Zde jedno mezi 
Březohorským hřbitovem a Podbrdskou ulicí a druhé naproti vedle benzinové 
pumpy. V současné době se pracuje na projektové dokumentaci na všechna 
parkoviště.
Pravděpodobná výstavba se uskuteční koncem letošního roku a v roce 2017.

5.DISKUZE A RŮZNÉ
-komise doporučuje určit zodpovědnou osobu, která bude mít na starosti 
správnou funkci kanálových vpustí. Aby se případné ucpání a další poškození co
nejdříve opravilo.
-komise navrhuje zajistit spolupráci s příslušným  odborem  KÚ k zajištění 
požadovaných oprav silnic ( poškozený kruháč TGM) 
- oprava propadlých krytů kanálů na Rožmitálské a Husově ulici- firma zažádala
o prodloužení termínu oprav.
- komise doporučuje umístit na nově otevřené parkoviště vedle ZÚNZu v 
Žežické ulici DZ  parkovací hodiny
- v Milínské ulici se zvýrazní přechody pro chodce. VZ již proběhlo, bude 
následovat instalace citybloků.

Příští jednání komise se uskuteční v září. Přesný termín bude určen.

Zapisovatel Vladimír Srnka........................................
Ověřovatel Vladimír Pechar........................................

V Příbrami, Březových Horách dne 12. července 2016


