
 Zápis z jednání Bezpečnostní a dopravní 
komise ze dne 25. října 2017, MěÚ Příbram

Přítomni:Vladimír Srnka – předseda komise
               Milan Hrudka – člen komise
               ing. Petr Magera – člen komise
               Vladimír Pechar – člen komise
               ing. Jan Mára – člen komise

Omluven: Roman Fadějev – člen komise
                 JUDr. Milan Fára – člen komise

Koordinátorka: ing. Zuzana Štěrbová

Program jednání:

1. ZAHÁJENÍ
Předseda komise zahájil jednání, přivítal přítomné. Zdělil členům, že 
jednání je usnášeníschopné ( 5 členů).

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

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 KOORDINÁTORKY Z MĚÚ PŘÍBRAM

Na začátek bylo zděleno, že SOSH a OIRM byla vyškrtnuta z investic na 
rok 2018 částka 170 miliónů Kč!

-1 Kdy začne plánovaná oprava ulice Gen. Kholla?



 Soutěžilyse celkem 4 silnice dohromady. Vítěz M Silnice zakázku odřekl. 
Jednu silnici vyhrál Strabag, u dalších třech nebyl druhý účastník, budou 
se soutěžit znovu.

-2 Jaké ulice se budou opravovat v roce 2018?

Neví se, rozhodne Rada města.

-3 Kdy se odstraní bývalé dětské hřiště pod Chmelnicí?

Doposud to nikdo neřešil!   Paní koordinátorka zdělila, že nemusí řešit 
naše požadavky na informaci. Měla by to řešit Rada města. Je to pouze na 
její dobré vůli!? 

-4 V jaké fázi je zprůchodnění podchodu pod železniční tratí z Oxygenu k 
Nováku?

Je potřeba přeposlat zprávu od pana Volného panu starostovy k řešení.

-5 Kdy začne rekonstrukce Plzeňské ulice?

Vítěz výběrového řízení, firma ČNES. Zdělil, že nemá kapacity na práce. 
Druhý v pořadí, firma BES se dosud nevyjádřil.

-6 Jaká parkoviště se budou dělat v roce 2018?

Neví se, co bude v rozpočtu.

-7 Kdy budou dokončena nová parkoviště u nemocnice a na Drkolnově?

Není známo, záleží na počasí.

-8 Bude se pokračovat ve výměně autobusových zastávek?

Nové přístřešky zastávek nejsou převzaté, jsou v reklamaci. Budou 
následovat zastávky Politických Vězňů- Kladenská, Svatá Hora, a dvě v 
Seifertově ulici. Členové komise konstatovali, že zejména nové přístřešky 
na zastávkách ZÚNZ a Politických Vězňů jsou malé a sednout si v nich 
můžou max. dvě osoby. Měly být nainstalovány větší! Do starých zastávek



se vešlo víc lidí a víc si i sedlo! Koordinátorka zdělila, že větší přístřešek 
by stál asi 300 000kč.

-9 V jaké fázi je optimalizace MHD?

Vše je rozpracované. Od prosince by se mělo ušetřit dalších asi 1 milión 
korun. Členové komise by měli předložit svoje návrhy na změny v jízdních
řádech MHD.

5. DISKUZE A RŮZNÉ

Členové komise nejsou spokojeni s informovaností ze strany vedení města.
Nevědí, jaké silnice se budou opravovat, pouze z médií se dozvědí, že se 
budou instalovat boxy pro kola, o výměně autobusových zastávek se 
dozvědí až tehdy, když jsou odstraněny.  Je škoda, že se vedení města 
nezeptá komise, které silnice by se měly opravit, které přístřešky zastávek 
by se měly vyměnit atd. Komise by jako první měla vědět, že se budou 
instalovat cykloboxy atd. BaD je poradní orgán rady města. Jako taková  
by měla být informována o připravovaných investicích ve městě. Jako 
například při navrhování rozpočtu města v oblasti bezpečnostní a dopravní.
Komise by ráda pomohla vedení města s určování priorit. V případě, že 
tomu tak do budoucna nebude, je práce komise zbytečná.

5. ZÁVĚR

Předseda poděkoval přítomným a ukončil jednání komise. Příští jednání 
komise se uskuteční v prosinci. Termín bude upřesněn.

Zapisovatel: Vladimír Srnka………………………

Ověřovatel: Milan Hrudka…………………………

Březové Hory 6. listopadu 2017

Vladimír Srnka předseda komise


