
     Zápis z jednání Bezpečnostní a dopravní komise města 
 

ze dne 26. ledna 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 

                Jan Mára- člen komise 

                ing Petr Doubek- člen komise 

                Zuzana Štěrbová- koordinátorka komise 

Nepřítomen: Václav Antonín- člen komise 

 

Průběh jednání: 

 

1/ Zahájení programu: 
Jednání zahájil předseda komise, přivítal přítomné a konstatoval, že jednání komise je usnášeníschopné  

(6 členů) a přednesl návrhy zapisovatele, ověřovatele zápisu a návrh programu jednání komise. 

 

2/ Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Zapisovatelem byl zvolen Vladimír Srnka a ověřovatelem Milan Hrudka 

 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

3/ Schválení programu. 

Předseda seznámil přítomné s programem jednání. 

 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

4/ Doplnění bezpečnostních prvků na přechodech pro chodce. 
Komise doporučuje doplnit přechody pro chodce v ulicích, kde je hustý provoz, o nové bezpečnostní 

prvky. Které ulice by to byly, to rozhodne příslušný odbor města společne s Bezpečnostní a dopravní 

komisí.  Doplněno fotodokumentací příslušných prvků. 

 

Hlasování o usnesení č. 19/2016/ BDK 

pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

5/ Návrh parkovacích míst v okolí ulic Okružní, Gen. Kholla, Pod Čertovým pahorkem. 

Komise předkládá návrh na zřízení nových parkovacích míst ve zmíněných ulicích. 

V ulici Okružní se jedná o místa, která nebyla součástí rekonstrukce v roce 2015. Místa jsou opět navržena tak, 

aby realizace byla co nejjednodušší bez velkých stavebních zásahů. V podstatě se jedná pouze o skrývku 

zeminy a následné provedení úpravy povrchu. 

 

Hlasování o usnesení č. 20/2016/BDK 

pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

6/ Diskuze- různé 

1. Doplnění usnesení č. 18- podchod pod tratí v Mariánské ulici. TS provedly úklid a podchod nadále zůstává 

uzavřen. Návrh komise. Provést kontrolu technického stavu, opravit nedostatky a podchod otevřít pro veřejnost. 

Aby byla zajištěna bezpečnost, podchod by byl otevřen pouze v určitém čase. Například od 6.00 do 18.00. Z 

tohoto důvodu by byl opatřen mříží, kterou by zavírala a otvírala MP Příbram. 

 



2. Řidiči autobusů MHD vyjádřili spokojenost se zimní údržbou ve městě. 

 

3. Na příští jednání BaD komise byl pozván nový vedoucí odboru investic Ing. Milan Štufka. 

 

7/ Závěr 

Příští jednání komise se uskuteční ve středu 24. února 2016 od 17.30 v salonku restaurace Na Marii na 

Březových Horách 

 

 

Zapisovatel: Vladimír Srnka --------------------------------- 

 

 

Ověřovatel zápisu: Milan Hrudka ----------------------------- 

 

 

 

V Příbrami 7.2.2016 

 

 

 

 

 

 

 


