
Zápis z jednání BaD komise ze dne 9.4.2018, která se 
konala v salonku Pizerie Luigi na Březových Horách
                    od 17.15 hodin.

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

NEPŘÍTOMEN : JUDr. Milan Fára – člen komise

HOST JEDNÁNÍ: ing. Václav Dvořák – radní města

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

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

Hlasování:
Pro 6, proti 0, zdržel se 0

3. SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Navržený program byl schválen.

Hlasování:
Pro 6, proti 0, zdržel se 0

4. INFORMACE KOORDINÁTORKY Z MĚÚ PB O 
PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍCH NA ROK 2018

- parkovací dům – malá šance na dotaci, zřejmě nebude
- novinky v MHD- zpracovává ing. Návrat



- parkovací zóny- budou se realizovat během roku
- nové parkovací automaty- průběžně během roku
-  změna parkování v Průběžné- projekt bude zaslán členům komise

5. DISKUZE

-Parkování v Legionářů pod divadlem – letos by se mělo realizovat.
-Osvobození u bazénu- měla by být PD, součástí je i parkování.
- Gen. Kholla – proběhl výběr projektanta , zahájení do července.
- nefungující cykloboxy- zpracovává se provozní řád
- propadlá dlažba po výkopu na nám. H. Kličky, zaslat foto - předseda
- propad na hřišti Cvična- opraveno
- na BH mají tři zastávky MHD stejný název. Nám. J.A. Alise. Najít nové 
názvy zastávek.
 
Komise navrhuje pro nového provozovatele MHD požadavek na autobusy 
na alternativní pohon, např. Elektrobusy. Dále také autobusy s malou 
kapacitou pro málo vytížené spoje.

6.ZÁVĚR

Předseda ukončil jednání a poděkoval přítomným za účast. Termín dalšího 
jednání komise bude zdělen dodatečně.

Zapisovatel Vladimír Srnka………………………..

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

Na Březových Horách dne 19.dubna 2018

Vladimír Srnka  předseda komise.


