
Zápis z jednání BaD komise ze dne 29.března 2017, která 
se konala na MěÚ Příbram naproti Sokolovně od 17.15 hod.

ÚČAST NA JEDNÁNÍ:  Vladimír Srnka – předseda komise
                                        ing. Zuzana Štěrbová – koordinátorka komise
                                        Vladimír Pechar- člen komise
                                        Roman Fadějev- člen komise
                                        Milan Hrudka – člen komise
                                        ing. Jan Mára – člen komise

NEPŘÍTOMEN: Václav  Antonín- člen komise
                            ing. Petr Doubek- člen komise

PRŮBĚH JEDNÁNÍ

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

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

Hlasování: 
Pro 6, proti 0, zdržel se 0

3. SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Z programu byl vypuštěn bod  „informace zástupce Policie ČR“. Ostatní body jednání byly 
schváleny  beze změn.

Hlasování:
Pro 6, proti 0, zdržel se 0

4.INFORMACE KOORDINÁTORKY Z MĚÚ PŘÍBRAM
Práce na Dvořákově nábřeží začnou 3.dubna. Vjezd na parkoviště bude zatím zachován a následně  
bude vybudován nový  vedle přechodu pro chodce z Plzeňské ulice.

Přejezd Mariánská . Chodník přes železnici by mělo spolufinancovat město. S podchodem se 
nebude dělat nic. Rozhodlo SŽDC.

Plzeňská ulice. Bude se dělat letos, zatím není vysoutěžena. Nebude se dělat kanalizace!!! Pouze 
povrch. Práce budou trvat zhruba 4 měsíce!

SOSH dostalo na letošní rok zatím 2,2 miliónu korun. To je docela malá částka.

Bude se opravovat Březnická ulice v úseku Ryneček – Q klub.

Z rozpočtu vypadla oprava Obecnické ulice.



5. DISKUZE
-Kontrolní radar bude instalován v ulicích Jinecká a Brodská.
-V ulici Zdabořská bude instalován úsekový radar.
-Usnesení komise se předávají na TS písemně v listinách. Komunikace v podobě mejlové pošty se 
nepoužívá. TS   rozhodnou podle důležitosti, které požadavky BaD komise se budou dělat. Je 
možné, že se požadavky komise odsouvají neustále na konec pořadí!
- Komise navrhuje, aby se začaly po městě instalovat  semafory, které mají současně se světlem 
číselné zobrazení času doby, po kterou bude příslušná barva svítit.
- Komise vznesla dotaz, kam jdou peníze  z úsekového radaru na Rožmitálské ulici? Na co se 
používají?
-Paní Černohorská z MěÚ  oslovila pana Antonína, zda bude pokračovat v práci v BaD komisi. 
Dosud neodpověděl.
- Měla by proběhnou rekonstrukce Evropské ulice v úseku od Dolní Obory ke kruhovému objezdu u
bývalé mlékárny. 

6. ZÁVĚR
Předseda ukončil jednání komise a poděkoval členům za účast. Příští jednání komise se uskuteční 
ve středu 31. května od 17. 15 na MěÚ Příbram naproti Sokolovně.

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

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

Na Březových Horách dne 8. května 2017

Vladimír Srnka předseda komise.


