
Zápis z jednání Bezpečnostní a dopravní komise 
ze dne 25.ledna 2017, která se konala na MěÚ 
Příbram naproti Sokolovně od 17.15. hod

Přítomni:  ing. Zuzana Štěrbová- koordinátorka komise
                  Vladimír Srnka- předseda komise
                  Vladimír Pechar – člen komise
                  ing. Petr Doubek- člen komise
                  Milan Hrudka- člen komise
                  Roman Fadějev – člen komise
                  ing. Jan Mára- člen komise
                
Nepřítomen. Václav Antonín- člen komise

Hosté: ing. Václav Dvořák- radní města
           ing . Milan Štufka – vedoucí  OIRM
                     

Průběh jednání:

1. ZAHÁJENÍ
Předseda zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že jednání je usnášeníschopné (6 členů).

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

Hlasování:
Pro 6, proti 0, zdržel se 0

3. SCHVÁLENÍ PROGRAMU
 Předseda  komise přednesl program jednání.  

Hlasování:
Pro 6, proti 0, zdržel se 0

4. INFORMACE KOORDINÁTORKY Z MĚÚ- PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY NA ROK 2017
   Při rekonstrukci Plzeňské ulice vymění město vodovodní přípojku mezi ulicí Riegrova a 
Dvořákovo nábřeží. Na Dvořákově nábřeží se bude po rekonstrukci parkovat. Na jedné straně 
podélné a na druhé šikmé parkovací stání. Zůstane zachována dlažba.
    Ing. Štufka představil několik návrhů parkovacího domu na spodním autobusovém nádraží. 
Parkovací dům by zlepšil parkování v centru města. Vybudování parkovacího domu záleží na tom, 
zda se podaří sehnat na stavbu dotace.
    Při rekonstrukce Obecnické ulice se pravděpodobně bude dělat střídavě jedna polovina vozovky. 
Byl by tak zajištěn průjezd vozidel. Nebyly povoleny objízdné trasy.
    Parkoviště u nemocnice bude stát okolo 10 miliónů korun.
   Bude vybudován chodník z ulice Průběžná směrem ke Q klubu.
 



5. DISKUZE

USNESENÍ Č. 32 / 2017 BDK

Parkování v okolí plaveckého bazénu.  Návrh byl, aby se parkovalo v ulici Legionářů v části od 
ulice Osvobození k ulici Antonína Dvořáka. Bylo by to na pravé straně v místě zeleného travnatého
pásu. 

 HLASOVÁNÍ : Pro 6, proti 0, zdržel se 0. Usnesení BYLO přijato.

USNESENÍ Č. 33 / 2017 / BDK

Parkování  v ulici Osvobození v pravé části ve směru od ulice Legionářů k viaduktu. 

HLASOVÁNÍ: Pro 3, proti 1, zdržel se 2. Usnesení NEBYLO přijato.

Členové komise mají poslat svoje návrhy na ulice, které by se daly opravit z frézované asfaltové 
drtě a mají také zdělit svoje návrhy na případné změny v MHD. 

6. ZÁVĚR
Předseda   ukončil jednání a poděkoval členům komise  a hostům za účast.  Na příští jednání bude 
pozván zástupce Policie ČR. Členové zašlou dotazy pro Policii. Další jednání se uskuteční v březnu.
Termín bude stanoven dodatečně.

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

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

Na Březových Horách dne 8.února 2017 

Vladimír Srnka  předseda komise


