
   Zápis z jednání Bezpečnostní a dopravní komise města ze
dne 29.května 2017

ÚČAST NA JEDENÁNÍ:Vladimír Srnka- předseda komise
                                       ing. Zuzana Štěrbová- koordinátorka komise
                                       Vladimír Pechar – člen komise
                                       ing. Jan Mára – člen komise
                                       ing. Petr Magera – člen komise
                                       JUDr. Milan Fára – člen komise

HOST  JEDNÁNÍ: ing. Václav Dvořák – radní města

NEPŘÍTOMEN: Roman Fadějev – člen komise

PRŮBĚH JEDNÁNÍ

1. ZAHÁJENÍ
Předseda komise přivítal nové členy komise, pana ing. Mageru a pana JUDr. Fáru i ostatní 
přítomné. Konstatoval, že jednání je usnášeníschopné (5 členů).

2. VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELE ZÁPISU
Zapisovatelem  byl zvolen Vladimír Srnka a ověřovatelem Vladimír Pechar.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

3.  SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Program byl schválen beze změny. Přišel pan Hrudka.

Hlasování pro 6, proti 0, zdržel se 0

4. INFORMACE KOORDINÁTORKY
  Dotazy předsedy:
-Měření rychlosti Rožmitálská? Dotaz adresovat na MP
-Podklady na řešení podchodu pod tratí v Mariánské ulici. SŽDC má podklady  na řešení, ale 
nereaguje.
-Úklid ulic Rožmitálská a Husova a čištění kanálů. Bude zaslán požadavek na správce vozovky.
- Překop Kladenské ulice.  Sčv bude v nejbližší době dokončovat opravu.
- Kontrola stavu opravovaných ulic. Provádí se průběžně.
- Ucpané kanálové vpusti ve městě. Dotázat se na TS.
- Špatná informace na dláždění ulice Hailova, dláždilo se nám. TGM. Zpráva přišla od majitele 
vozovky BES. Nikdo z města jí bohužel neopravil na správnou informaci.
- Parkování na Den sportu. Bude v ulici Milínská od Drupolu ke křižovatce u Brodu.
- Zákaz odbočení z ulice Husova k dolu Anna pro autobusy ve směru na Rožmitál, hrozí zde 
uvíznutí autobusů po nepovedené rekonstrukci, zlom vozovky. Bylo 3x posíláno, bez reakce.
 
Informace  koordinátorky:
- Budou se opravovat ulice Gen. Kholla u čp. 191, cena 500 000kč, křižovatka Hlinomazova- 
Žižkova 200 000kč, Seifertova u Alberta 500 000kč, Březnická 600 000kč (již hotova).
- Evropská bude opravována od 29.5.2017.
- Budou se provádět opravy vozovek recyklátem, např silnice na Škrtilku. Seznam bude doplněn.



- Instalace nových zastávek MHD. Termín nabídek výběrového řízení do 13.6. 2017.
- Budou se opravovat chodníky kolem Zámečku a v ulici Hornických učňů. Tam přijde zpět drobná 
žulová kostka.
- Výměna semaforů, Ryneček (600 000kč)  a náměstí Březové Hory (již provedena).

5. INFORMACE PŘEDSEDY KOMISE

Předseda se zúčastnil jednání o parkovacím domě. Diskuze o tom, kde bude vjezd do domu. 
Předseda navrhl z důvodu přehlcení ulice Čs. Armády vjezd  od Horního autobusového nádraží. Do 
diskuze vstoupil radní Dvořák a zdělil, že vjezd i výjezd bude z ulice Čs Armády.

6. DISKUZE A NÁVRHY

Paní koordinátorka přednesla návrh o parkování u Muzea na náměstí Hynka Kličky. Bude jako v 
loňském roce. Tj. zjednosměrnění směrem do Podlesí a od Podlesí po druhé straně náměstí.

KOMISE DOPORUČUJE NÁVRH SOSH č.1/2017/BDK:

Hlasování: 6 pro, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

Návrh na připojení se ke Dni bez aut. Komise připraví podněty na tuto akci.

KOMISE DOPORUČUJE PŘIPOJIT SE K CELOSTÁTNÍMU DNI BEZ AUT č.2/2017/BDK:

Hlasování: 4 pro, proti 0, zdržel se 2. Návrh byl přijat.

Podle členů komise by bylo dobré, aby byli obyvatelé města informováni o  rekonstrukcích, 
opravách a dopravních omezeních ve městě prostřednictvím internetu a měsíčníku Kahan. Zlepší se 
tak informovanost obyvatel našeho města.

7.ZÁVĚR
Předseda komise ukončil jednání a poděkoval členům za účast. Termín příštího jednání bude určen. 
Pravděpodobně v měsíci září.

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

Ověřovatel zápisu Vladimír Pechar.................................................

Na Březových Horách dne 12. června 2017

Vladimír Srnka předseda komise


