
Zápis z jednání Komise dopravní  
 
Datum: 6. května 2019  
 
Účast: Mgr. Václav Švenda, Ing. Petr Magera, Milan Hrudka, Ing. Pavel Štanc, Patrik Švarc, Josef 
Bouše (komise je usnášeníschopná, přítomno 6 členů ze 7 členů)  
 
Omluveni: Vladimír Pechar 
 
Hosté: Ilona Eberlová SOSH 
 
Koordinátor: Ing. Zuzana Štěrbová 
  
Program:  
1. Autovraky 

2. Parkování za kulturním domem 

3. Parkování Drkolnov 

3. Různé, Diskuse, Závěr 

 
 
Přijatá usnesení: 
 
1. Komise schvaluje program jednání  
hlasováno pro:   5 proti: 0  zdržel se: 0  
 
2. Komise doporučuje vedení města prověřit tyto varianty řešení problému autovraků v ulicích, 

zabírajících parkovací stání: 

 a) Při blokovém čištění udělit pokutu, případně vozidlo odtáhnout a poté vrátit zpět, aby pokuta ve 

spojení s odtahem a dovozem zpět byla dostatečně citelná. 

b) Pověřit Městskou policii, aby zkontrolovala zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem motorového vozidla, prověřila, zda je pojištění zaplaceno, v případě porušení povinnosti 

předat toto porušení k řešení pojišťovně. 

3. Komise požaduje předložit statistiku MP o úspěšnosti vymáhání pokut za nesprávné parkování. 

4. Komise požaduje od MP seznam autovraků evidovaných ve městě Příbrami.   

hlasováno pro:   5 proti: 0  zdržel se: 0  
 
5. Komise doporučuje realizovat návrh architekta Malého pro parkoviště ve vnitrobloku za kulturním 

domem, se zvážením nutnosti realizovat výsadbu stromů v mezerách mezi parkovacími stáními a 

doporučuje osadit zeleň podél parkovacích stání. 

hlasováno pro:   5 proti: 0  zdržel se: 0  

 
6. Komise doporučuje prověřit odkup pozemků č. 471/49 a 471/46 městem za účelem zřízení 

parkovacích míst v ulici Družstevní. 

7. Komise doporučuje k realizaci alternativu č. 1 studie ing. Cibulky z roku 2015 s níže uvedeným 

doplněním. 

8. Komise doporučuje zřídit parkovací místa na parcelách č. 471/44 mezi domy č.p. 285 a 279. 

9. Komise doporučuje zdvojnásobení parkovacích míst v prostoru mezi domy č.p. 282 a 276. 

hlasováno pro:   5 proti: 0  zdržel se: 0  
 
Další jednání komise se uskuteční ve středu 29. 5. v 17.00. 



Datum: 22.5.2019 
 
 
Zapsal/a/:  Ing Petr Magera 
Podpis:  
 
Předseda komise: Václav Švenda 
Podpis:  
 


