
Zápis z jednání Bezpečnostní a dopravní komise 
ze dne 6.prosince 2016 konané v Café baru  na 
Rožmitálské ulici od 17.30 hodin

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

Nepřítomen:  Václav Antonín – člen komise
                     

Průběh jednání:

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

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

Hlasování:
Pro 5, proti 0, zdržel se 0

3. SCHVÁLENÍ PROGRAMU
 Předseda  komise přednesl program jednání.  

Hlasování:
Pro 5, proti 0, zdržel se 0

4. ZHODNOCENÍ UPLYNULÉHO ROKU
 Předseda se pozastavil nad skutečností, že člen komise Václav Antonín se v letošním roce ani 
jednou nezúčastni jednání komise a i přesto  je nadále členem komise. Obvyklá praxe je ta, že při 
poloviční neúčasti na jednání je nechodící člen vyměněn. V tomto případě se bohužel nic neděje. 
Tím dochází k omezení práce komise. Několikrát byla neusnášeníschopná z důvodu malého počtu 
členů.

5. DISKUZE 
 Velmi špatně funguje komunikace mezi úředníky a komisí. Na velké množství usnesení dosud 
nedostala komise vůbec žádné vyjádření. Je zapotřebí tuto situaci řešit. Z tohoto důvodu bude 
součástí programu každé komise v roce 2017 i bod „ KONTROLA USNESENÍ“, aby byla nějaká 
odezva na práci komise.



6. ZÁVĚR
Předseda komise  ukončil jednání a poděkoval členům komise za dosavadní velmi konstruktivní 
práci pro rozvoj města. Konstatoval, že například komise za uplynulý rok 2016 připravila návrhy  
stovek parkovacích míst ve městě, z nichž některé se budou realizovat. Například na Hvězdičce, u 
3. polikliniky nebo na Drkolnově. Další jednání komise se uskuteční ve středu 25. ledna od 17.15 v 
zasedací místnosti MěÚ naproti  Sokolovně.

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

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

Na Březových Horách dne 19. prosince 2016

Vladimír Srnka  předseda komise


