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Název:    2.Zasedání - Zápis 

Vytvořil: Roman Mráz Datum vytvoření: 26.4.2015  Datum verze: 26.4.2015 

Termín:  15.4.2015, 19:00h Místo: Zasedací místnost, Tyršova 108, Příbram (radnice) 

 

Zápis z jednání: 

Bod Popis Hlasování Výsledek 

1 Původní znění z programu: 
a) Určení zapisovatele – Roman Mráz 
b) Schválení programu dle přílohy č. 1 programu 

z pozvánky na zasedání komise 

Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželo se: 1 

 

Schváleno 

2 Původní znění z programu: 
Změna koordinátora komise 

 Informace 

3 Původní znění z programu: 
Komunikační kanály a popis na stránkách města (příloha č. 
1) 

Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželo se: 1 

 

Schváleno 

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

Omluveni: Jiří Paul 

Neomluveni: Ing. Arch. Vít Kučera 

Usnášení schopnost komise: komise je usnášení schopná 

Koordinátor komise: - 

Hosté: - 
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4 Původní znění z programu: 
Žádost o změnu č. 2900013 — Podnět k řešení situace s 
parkováním v centru města (příloha č. 2) 
 
Další postup a změny: 
- Pro odbor MěÚ - Definovat ulice v centru města, kde 

má smysl provést revizi využitelnosti parkovacích ploch 
(více míst v centru pro turisty/návštěvníky). Vhodnými 
místy jsou parkovací místa v Dlouhé ulici, před 
finančním úřadem a u oblastní nemocnice PB. U 
nemocnice ponechat např. 1-2h parkování zdrama. 

- Pro odbor MěÚ - Revidovat správnou definici 
parkovacích zón v centru města (jejich rozsah, 
vyváženost kapacit opět s ohledem na potencionální 
návštěvníky města/turisty) 

- Pro odbor MěÚ - Začít uplatňovat proaktivní kontrolu 
správného parkování v centru města prostřednictvím 
MěP (pokuty, odtahy vozidel apod.) 

- Pro RM - Komise tímto žádá radu města, aby 
definovala osobu, která má danou oblast na starosti a 
rádi bychom ji pozvali na příští zasedání komise. 
Vhodnou osobou je odborník, nebo firma, která bude 
schopna se tímto tématem odborně zabývat 

Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 

Schváleno 

5 Původní znění z programu: 
Žádost o změnu č. 2900014 - Upřesnění výkladu pojmu 
použitého u závazných regulativ ÚP Příbram (příloha č. 3) 
 
Další postup a změny: 
- Úprava předchází chybě ve výkladu územního plánu 
- Pro RM - Komise doporučuje radě města v tomto smyslu 

projednat úpravu a doplnění územního plánu 

Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 

Schváleno 

6 Původní znění z programu: 
Žádost o změnu č. 2900023 - Společenský život (příloha č. 4) 
 
Další postup a změny: 
- Pro RM - Komise žádá radu města o potvrzení, zda se 

má tato komise této oblasti věnovat 
- Pro RM - Komise žádá radu města o informaci, v jakém 

stavu jsou koncepty, které historicky v této oblasti 
vznikaly spolu s informovaností a „zelenou páteří“ 

Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 

Schváleno 
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7 Původní znění z programu: 
Žádost o změnu č. 2900024 - Terciární sféra a zaměstnanost 
- služby, obchod, distribuce a doprava (příloha č. 5) 
 
Další postup a změny: 
- Komise se v této oblasti pokusí spojit síly s komisí pro 

školství a vzdělání a zkusíme rozvinout plány v této 
oblasti: 

 Podnikatelské inkubátory 
 Řemeslné obory 
 Granty na obory 

- Pro RM - Nechat patřičný odbor identifikovat budovy, 
které patří městu a bylo by možné nabídnout je jako 
prostory pro vysoké školy. S tím souvisí zázemí pro 
kantory, studenty apod. 

- Komise by v souvislosti s rozvinutím tohoto tématu 
ráda pozvala na příští zasedání komise místostarostu 
V. Švendu a odpovědného vedoucího odboru školství 

Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 

Schváleno 

8 Původní znění z programu: 
Strategický plán rozvoje města (příloha č. 6) 
 
Další postup a změny: 
- Pro RM - Komise tímto žádá radu města o poskytnutí 

aktualizovaného strategického plánu rozvoje města, 
ještě před projednáním a schválením na jednání 
Zastupitelstva města před 30.6.2015 

 Informace 

9 Původní znění z programu: 
Termín dalšího zasedání komise 
 
Další postup a změny: 
- Další zasedání komise proběhne v salonku restaurace 

Švejk, dne 17.6.2015 od 19:00h 
- Paní Květa Štefanová již zajistila rezervaci salonku 

Pro: 6 
Proti: 0 
Zdrželo se: 1 

 

Schváleno 

10 Původní znění z programu: 
Závěr 
 
Další postup a změny: 
- Jaký je koncept rozvoje hřišť ve městě 
- Nevhodně úzké chodníky v Dlouhé ulici a značky na nich 
- Z důvodu rekonstrukce nebude probíhat Šalmaj 

 Informace 

 


