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Název:    11.Zasedání - Zápis 

Vytvořil: Roman Mráz Datum vytvoření: 25.2.2017  Datum verze: 25.2.2017 

Termín:  8.2.2017, 19:00h Místo: restaurace Švejk, Tyršova 105, Příbram 

 

Zápis z jednání: 

Bod Popis Hlasování Výsledek 

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

na zasedání komise 
 

Pro: 8 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 

Schváleno 

2 Původní znění z programu: 
Studie na parkovací dům u autobusového nádraží 
(příloha č. 1) 
 
Názor - Za zvážení stojí, zda by měli být v parkovacím 
domě záchody (s ohledem na údržbu apod.), komise 
je názoru, že ne 
 
Usnesení: 
I. komise d o p o r u č u j e RM 
V rámci projektu řešit změnu trasy pražských 
autobusů (spolu s dopravcem), aby se využil parkovací 
dům pro občany z okolí Příbrami mířící směrem na 
Prahu 
 

Pro: 7   
Proti: 0   
Zdrželo se: 1   

 

Schváleno 

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

Omluveni: - 

Neomluveni: Martin Bartoš 

Usnášení schopnost komise: komise je usnášení schopná 

Koordinátor komise: Ing. arch. Jaroslav Malý 

Hosté: - 
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II. komise d o p o r u č u j e RM 
Dále rozvíjet návrh menšího parkovacího domu 
(varianta B), včetně zeleně na střeše, se zachováním 
stávajícího (nekrytého) parkoviště  
III. komise d o p o r u č u j e RM  
Zabývat se ekonomickou úvahou nad provozem, 
ideálně v podobě studie proveditelnosti včetně všech 
funkčních aspektů 

4 Původní znění z programu: 
Různé – více prostoru pro nápady a návrhy k řešení 
 
Informace k novým parkovacím plochám na Drkolnově: 
• Komise doporučuje navrhnout změnu územního 

plánu u stávajících exitujících parkovišť v "zeleném 
pásmu", aby nemohlo dojít k napadení/zpochybnění 
již existujícího parkoviště 

 
Komise doporučuje RM, ať projedná s odborníky, nebo 
dalšími komisemi úpravy dopravní situace i s ohledem na 
plánované úpravy v těchto lokalitách: 
• Křižovatka na Evropské (u společnosti BIC) a 

navazující křižovatka o společnosti Toyota - žádné 
osvětlení, spatně řešené možnosti odbočení směrem 
na Rožmitál/Plzeň 

• Nastavení a řešení semaforů na křižovatce naproti 
objektu u Podařilů 

• Přechod v Milínské ulici "u palačinkárny" 
• Na křižovatce Střelecká x Jinecká x Třída Kpt. 

Olesinského je situace ve špičkách kritická a dochází 
k porušování předpisů "jízda na červenou", protože 
řidičům nic jiného nezbývá 

• Kruhový objezd "u Drupolu" - bylo by vhodné 
dokončit průjezd do lokality Sázky, čímž se dosáhne 
lepší dopravní situace v ulici Milínská (řidiči nebudou 
muset jezdit až na křižovatku u restaurace "Na 
Mariáně") 

• Výjezd od Kauflandu - ve špičkách je opět situace 
kritická a řešením by mohl být kruhový objezd 
 

 Informace 
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• MHD - nedodržování jízdních řádů (autobusy jezdí 
třeba i o 5-7min apod), autobusy jsou zastaralé a ve 
špatném technickém stavu 

• Přechod u Nového rybníka - minimálně chybí jeho 
osvětlení (šlo by se zapojit do soutěže ČEZu na 
osvětlení přechodů) 

5 Původní znění z programu: 
Závěr 
 
Termín konání dalšího zasedání komise je dne 
17.5.2017 od 19:00h 

 Informace 

 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis zapisovatele: 
 

 
…………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis předsedy komise: 
 

 
…………………………………….. 

 


