
Zápis z jednání Bezpečnostní a dopravní komise města ze dne 24.února 
2016 konané v salónku restaurace na Marii na Březových Horách 
 
Přítomni: 
Vladimír Srnka- předseda komise 
Roman Fadějev- člen komise 
Vladimír Pechar- člen komise 
Milan Hrudka- člen komise 
ing. Zuzana Štěrbová- koordinátorka komise 
ing. Milan Štufka- host komise, vedoucí  OIRM 
 
Omluven: 
Jan Mára- člen komise 
ing. Petr Doubek- člen komise 
 
Ne přítomen: 
Václav Antonín- člen komise 
 Průběh jednání: 
 
1.Zahájení programu: 
  Jednání zahájil předseda komise,přivítal přítomné a konstatoval,že je komise usnášeníschopná (4 
členové), přednesl návrhy na zapisovatele a ověřovatele zápisu a návrh programu jednání komise. 
 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu: 
  Zapisovatelem byl zvolen Vladimír Srnka a ověřovatelem Milan Hrudka 
 
Hlasování: 4pro, proti 0, zdržel se 0 
 3.Schválení programu: 
  Předseda seznámil přítomné  s programem jednání 
 
Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 4. Informace vedoucího OIRM ing Štufky: 
- obyvatelé vnitrobloku Kutnohorská nesouhlasí s již vybudovaným dětským hřištěm. Požadují 
parkovací plochy. 
- rekonstrukce Prokopské ulice letos nebude. Akce se rozdělí na dvě části. Jedna bude Prokopská 
ulice, druhá bude náměstí J.A. Alise.  
5.“Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“ 
Návrhy: Prodloužení stávající cyklostezky ze Žežic směrem přes železniční trať a potom kolem 
Fialáku. Není vhodné z důvodu plánované výstavby obchvatu města a Zelené páteře. 
 Další návrh: vybudovat cyklostezku směrem na Kovohutě Příbram. Je zde velký pohyb cyklistů. 
 
Odešel pan Hrudka a jednání není usnášeníschopné. 
  
 



6. Parkoviště u nemocnice: 
členové byli seznámeni s jednáním o vybudování parkoviště u nemocnice.  Je hotova studie, byly 
zděleny připomínky. Ty budou zapracovány do projektu. S realizací se počítá v příštím roce.  
7. Diskuze: 
- vedle nemocnice ZÚNZ u Žežické ulice je parkovací plocha, která je uzavřena závorou a 
nevyužívá se. Parkoviště je většinou prázdné. Komise navrhuje městu zahájit jednání s vedením 
nemocnice o otevření plochy pro návštěvníky nemocnice. 
- dle návrhu komise bylo zahájeno jednání o dopravních změnách v Drkolnovské ulici na Zdaboři. 
-po uplynutí platnosti jízdních řádů nemusí dojít k jejich výměně, jestli-že zůstávají stejné intervaly. 
- poničené označníky zastávek MHD se budou vyměňovat. Provede Ariva  
8. Usnesení a závěr. 
 Nebylo přijato žádné usnesení. Příští jednání komise se uskuteční dne 16. března 2016 od 17.30 v 
salonku restaurace Na Marii na Březových Horách 
 
Zapisovatel: Vladimír Srnka ------------------------------ 
 
Ověřovatel: Milan Hrudka------------------------------- 
 
V Příbrami dne  6. března 2016  
  
 
    


