
  Zápis z jednání Bezpečnostní a dopravní komise 
  ze dne 25.června,která se konala v Pizerii Luigi na 
       Březových Horách od 17.15.hodin.

PŘÍTOMNI: Vladimír Srnka – předseda komise
                      Milan Hrudka – člen komise
                  ing. Zuzana Štěrbová- koordinátorka komise

OMLUVEN: Vladimír Pechar- člen komise
                  JUDr. Milan Fára – člen komise
                    ing. Jan Mára – člen komise

NEPŘÍTOMEN: Roman Fadějev – člen komise
                         ing. Petr Magera – člen komise

1.ZAHÁJENÍ
 Předseda přivítal pana Hrudku a paní Štěrbovou a zahájil jednání. 
Konstatoval, že komise není  usnášeníschopná (2 členové).

2.VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELE ZÁPISU
Zapisovatelem byl zvolen Vladimír Srnka a ověřovatelem zápisu 
Milan Hrudka.

3. SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Navržený program byl schválen.

4.DISKUZE
Paní Štěrbová zdělila, že nezná průběh a v jakém stadiu je 
realizace opravy vozovky a výstavba parkovacích míst v ulici 
Gen. Kholla. Následně napsala, že se čeká na projektovou 
dokumentaci. Projekční kancelář začne dělat projekt v druhé 
polovině roku. A to z nedostatku kapacity. Také zdělila, že je v 
současné době problém sehnat projekční kancelář. Bylo by dobré 
tuto situaci řešit, jelikož by mohly být ohroženy realizace dalších 



dopravních staveb ve městě. Ul. Gen. Kholla se měla dělat vloni a 
vypadá to, že se nebude dělat ani letos. Podobné to může být i u 
dalších staveb. 
 Letos se nebude dělat předláždění Komenského náměstí . Pouze 
ulice U Nemocnice. Ceny prací za metr i plocha jsou navrhovány 
odhadem. Je to běžná praxe. 
 Vodorovné dopravní značení parkovacích míst se dělá podle 
normy. Tím se ale zmenší počet parkovacích míst, jelikož je 
počítáno s větším autem než zde ve skutečnosti parkují. Například 
Slunná ulice na Drkolnově nebo Plzeňská.

5.ZÁVĚR

Předseda ukončil jednání a poděkoval oběma přítomným za účast 
a popřál příjemné léto a dovolenou. Další, poslední, jednání 
Bezpečnostní a dopravní komise bude v září. Termín bude 
dodatečně oznámen.

Zapisovatel: Vladimír Srnka…………………………..

Ověřovatel zápisu: Milan Hrudka…………………………

Na Březových Horách dne 28. června 2018

Vladimír Srnka , předseda komise.


