
Zápis z jednání Bezpečnostní a dopravní komise 
ze dne 31.října 2016 konané v zasedací místnosti 
MěÚ Příbram naproti Sokolovně od 17.15 hod.

Přítomni:  Vladimír Srnka- předseda komise
                 Milan Hrudka- člen komise
                 ing. Petr Doubek- člen komise
                 ing. Jan Mára – člen komise
                Vladimír Pechar – člen komise
                 Roman Fadějev- člen komise
                 ing. Zuzana Štěrbová- koordinátorka komise

Nepřítomen: Václav Antonín – člen komise

Host: Zdeněk Černík- zástupce velitelky Městské policie
                     

Průběh jednání:

1. ZAHÁJENÍ  
Předseda zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že jednání komise je usnášeníschopné  (6 
členů) . 

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU 
Předseda přednesl navržený program.

Hlasování o programu:
Pro 6, proti 0, zdržel se 0

3. VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELE ZÁPISU
Zapisovatelem byl navržen Vladimír Srnka a ověřovatelem Milan Hrudka.

Volba zapisovatele a ověřovatele- hlasování:

Pro 6, proti 0, zdržel se 0

4. INFORMACE Z MĚSTSKÉ POLICIE
Na jednání se dostavil zástupce velitelky Zdeněk Černík. MP má 42 strážníků a 5 asistentů prevence
kriminality. Kamerových bodů je 17, na služebně 9 monitorů. Službu zde mají 2 strážníci. V terénu 
slouží 2 motorizované hlídky a 2 pěší. Navíc okrskáři.  V loňském roce se na pokutách vybralo 786 
000Kč. Na vyhrazených parkovacích místech pro invalidy se smí parkovat pouze s průkazkou 
invalidy. Špatně se dokazuje, když někdo parkuje neoprávněně. Stačí zdělit, že dotyčný jede pro 
invalidní osobu a vše je v pořádku.

5. INFORMACE KOORDINÁTORKY
Odfrézovaný asfalt z vozovek byl odvážen na městskou skládku tohoto materiálu do Lazce. Nový 



povrch silnic letos stál zhruba 730 000Kč.  V ulicích Politických vězňů, S.K.Neumanna, Pod 
Haldou  a Komenského.

6. DISKUZE A RŮZNÉ
V parkovacím domě pod bývalou Českou pojišťovnou v Plzeňské ulici je možné parkovat, ale 
pouze pro ty řidiče, kteří mají místo zaplacené na celý měsíc za částku 2 000Kč.
   Do areálu Policie ČR v Žežické ulici bude nově vjezd z této ulice. Starý vjezd od OBI bude 
zrušen. 

7. ZÁVĚR

Předseda ukončil jednání komise. Příští jednání   se uskuteční ve středu  23. listopadu 2016 od 
17.15 hod v zasedací místnosti MěÚ naproti Sokolovně.

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

Ověřovatel zápisu Milan Hrudka ….............................

V Příbrami dne 12. listopadu 2016

Vladimír Srnka, předseda komise


