
Zápis z jednání Komise dopravní  
 
Datum: 9. října 2019  
 
Účast: Milan Hrudka, Ing. Pavel Štanc, Ing. Petr Magera, Patrik Švarc, Josef Bouše, Václav Švenda 
            (komise je usnášeníschopná, přítomno 6 členů ze 6 členů)  
 
Omluveni: nikdo 
 
Hosté: Bc. Vojtěch Vaverka 
 
Koordinátor: omluven 
  
Program:  
1. Zahájení  

2. Propojka Sázky - Barandov 

3. Záchytná parkoviště  

4. Parkovací režimy s progresivní sazbou parkovného 

5. Stanovení příštího termínu schůze 

6. Různé, závěr 

 

k bodu 2) Bc. Vaverka seznámil přítomné s projektem propojky v regulačním plánu Sázky – Barandov 
   
k bodu 3) Za účasti Bc. Vaverky se komise zabývala hledáním vhodných městských pozemků, které 
by mohly být v souladu s platným územním plánem využity k výstavbě záchytných parkovišť. 
 
K bodu 4) Komise diskutovala možnosti zavedení progresivní sazby parkovného, tak aby byla 
maximálně využita kapacita parkovišť, minimalizovalo se v dotčených lokalitách parkování v přilehlých 
ulicích a také byla zajištěna co možná nejvyšší obrátka vozidel. 
 
 
Přijatá usnesení: 
 
1. Komise doporučuje RM zahájit přípravné práce a výkupy pozemků pro realizaci propojky Sázky – 
Barandov viz. regulační plán  
hlasováno pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0  
 
2. Komise doporučuje RM prověřit možnost výstavby záchytného parkoviště v ulici Evropská na 
pozemku p. č. 3613/1 k. ú. Příbram 
 
hlasováno pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0  
 
3. Komise doporučuje RM prověřit možnost výstavby záchytného parkoviště v ulici Brodská na 
pozemku p. č. 4268/1 k. ú. Příbram 
 
hlasováno pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0  
 
3. Komise doporučuje RM následující změny sazeb parkovného v červené, modré, zelené zóně a za 
závorou s tím, že sazby budou nově progresivní. 

• Červená zóna: první hodina - 10,- CZK a od druhé hodiny 30,- CZK 

• Modrá zóna: první hodina – 10,- CZK a od druhé hodiny 20,- CZK 

• Zelená zóna: první hodina – 10,- CZK, druhá hodina 20,- CZK (tím bude splněna podmínka 
celodenního parkovného 30,- CZK, měsíční parkovné se nemění) 

• Parkoviště za závorou: 1. – 2. hodina zdarma, 3. hodina 20,- CZK, 4. hodina 30,- CZK (tím 
bude splněna podmínka celodenního parkovného 50,- CZK) 

 
 
hlasováno pro: 5 proti: 1 zdržel se: 0  
 
 



6. Komise schvaluje termín příštího zasedání na 13. listopadu 2019 od 17 hodin a žádá koordinátora   
o přizvání zástupce MP.  
 
hlasováno pro:   6 proti: 0  zdržel se: 0  
 
 
 
Datum:  
 
 
 
 
Zapsal/a/:  Václav Švenda 
Podpis:  
 
Předseda komise: Václav Švenda 
Podpis:  
 
 
Příloha: prezenční listina  


