
Komise města Příbram 
 Rozvoj města, zaměstnanost a terciární sféra 

  

 

Název:    1. Schůze - Zápis 

Vytvořil: Roman Mráz Datum vytvoření: 2.3.2015  Datum verze: 6.3.2015 

Termín:  2.3.2015, 18:00h Místo: Zasedací místnost, Tyršova 105, Příbram (budova Švejk) 
 

Účastníci zasedání: Roman Mráz, Květa Štefanová, Martin Bartoš, Ing. Eva 
Kyseláková, Ing. Filip Ondřejek, Ing. Petr Kareš, František Sobotka, 
Jiří Paul 

Omluveni: Ing. Arch. Vít Kučera 

Neomluveni: - 

Usnášení schopnost komise: komise je usnášení schopná 

Koordinátor komise: Vladislav Rozmajzl 

Hosté: - 

 

Zápis z jednání: 

Bod Popis Hlasování Výsledek 

1 Původní znění z programu: 
Schválení programu dle přílohy č. 1 

Pro: 8 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 

Schváleno 

2 Původní znění z programu: 
Představení náplně činnosti komise dle přílohy č. 2 
 
Navržené úpravy: 
2a) Provést úpravy ve zřizovací listině komise v části 
„Příloha – náplň činnosti“ bod č. 3 následovně: 
„Iniciuje změny územně plánovací dokumentace a 

posuzuje návrhy na změny“ 

 
2b) Zřizovací listina komise v části „Příloha – náplň 

činnosti“ popisuje pouze část „Rozvoj města“ a 
nedefinuje kompetence pro „zaměstnanost a terciární 
sféru“. 
Komise požaduje definovat očekávání, témta a 
kompetence pro oblasti „zaměstnanost a terciární 
sféra“ a to přímo doplněním do zřizovací listiny do 
části „Příloha – náplň činnosti“ 

 Nutno 
projednat 
s radou města 

3 Původní znění z programu: 
Sebepředstavení všech členů komise 

 Informace 
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4 Původní znění z programu: 
Způsob práce v rámci komise (náběrové kanály, 
získávání témat apod.) 
 
Navržené úpravy: 
4a) Zřídit email ve tvaru „rozvoj-mesta@pribram-
city.cz“ pro komisi „Rozvoj města, zaměstnanost a 
terciární sféra“ a pro přímý kontakt s občany PB. 
4b) Napojit email na ITSM nástroj OTRS 
(https://pb.sdit.cz), pro zajištění evidence témat, 
požadavků a reportingu činnosti komise. 
4c) Provést úpravy na stránce komise: 

- Publikovat popis kompetencí komise po 
dokončení bodu č.2 tohoto zápisu. 

- Uvést kontaktní email po dokončení bodu č.4a 
tohoto zápisu.  

4d) Každý návrh k projednání musí člen komise 
poskytnout nejpozději 12dní před následujícím 
zasedáním komise a to zasláním v upravovatelné, 
elektronické podobě na předsedu komise 
(roman@mrazovi.com). 
4e) Každý návrh k projednání musí obsahovat nejen 
popis, ale i návrh na způsob řešení. 
4f) Návrhy k projednání budou zaslány všem členům 
komise nejpozději 7dní před zasedáním komise, včetně 
programu zasedání tak aby se mohl každý člen 
seznámit s danou problematikou. 

 Informace - 
Nutná 
součinnost rady 
města v bodech 
4a a 4c 

5 Nad rámec programu: 
5a) Informace k Územnímu plánu (ÚP) – rozdíl mezi 
změnou a novým ÚP, viz dokument od Ing. arch. Kučery 
příloha č.3 
5b) Komise žádá o poskytnutí „Strategického plánu 
rozvoje města“. 
5c) Návrh na projednání „chyb“ ve formulacích 
v územním plánu -> bude zpracováno formou návrhu 
na další zasedání, viz 4e a 4f. 
5d) Návrh na projednání možností parkování v centru 
města -> bude zpracováno formou návrhu na další 
zasedání, viz 4e a 4f. 
5e) Komise žádá o přístup k „zásobníku plánovaní 
akcí/projektů“ pokud jej město má. 

 Informace - 
Nutná 
součinnost rady 
města v bodech 
5b a 5e 

http://www.pribram.eu/mesto-pribram/samosprava/vybory-a-komise/komise-pro-rozvoj-mesta.html
mailto:roman@mrazovi.com
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6 Původní znění: 
Četnost zasedání komise 
 
Navržené úpravy: 
S ohledem na několik témat k projednání není 
stanovena perioda zasedání. 
Příští zasedání komise proběhne 13.4.2015, od 20:00h, 
místo zasedání bude staveno spolu s programem 
(nejpozději 7dní před zasedáním). 

 Informace 

7 Původní znění: 
Závěr 
 
Zasedání bylo ukončeno cca v 19:18h 

 Informace 

 

 

 

Podpis zapisovatele: 
 

 
…………………………………….. 

Podpis předsedy komise: 
 

 
…………………………………….. 

 

 

 

 

 

 


