
Zápis z jednání Bezpečnostní a dopravní komise 
ze dne 19.září 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
                 ing. Zuzana Štěrbová- koordinátorka komise

Nepřítomen: Václav Antonín – člen komise
                     Roman Fadějev – člen komise

Průběh jednání:

1. ZAHÁJENÍ  
Předseda zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že jednání komise je usnášeníschopné  (5 
členů) . 

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU A VOLBA OVĚŘOVATELE A ZAPISOVATEL ZÁPISU
Přednesl navržený program a navrhl  zapisovatele a ověřovatele zápisu. Zapisovatelem byl navržen 
Vladimír Srnka a ověřovatelem Milan Hrudka.

Hlasování o programu:
pro 5 , proti 0 , zdržel se  0

Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu:
pro 5, proti 0, zdržel se 0

3. ZPRÁVA KOORDINÁTORKY Z MĚÚ PŘÍBRAM
Parkování v Jiráskových sadech u Šášaburgru bylo vyřízeno. Bylo přeloženo do Zátiší.
Během prázdnin se scházel předseda s koordinátorkou a řešili usnesení komise
V Milnské ulici bylo vyznačeno okolí přechodů pro chodce vodorovným značením a následně bude 
doplněno citybloky.
Úsekové měření rychlosti na Rožmitálské. Vyhrála firma Gemos za cenu 1 050 000 Kč . Realizace 
proběhne na pokyn vedení města  do konce letošního roku.

Kordinátorka zdělila komisi, že byl zamítnut návrh na pořízení nového parkovacího automatu na 
placení kartou a pomocí SMS zprávy. Důvodem zamítnutí je nedostatek financí.

USNESENÍ   Č . 26/ 2016/BDK 
  
Komise doporučuje zakoupit nový parkovací automat a na jeho financovaní použít peníze, které se 
vyberou z parkovacích automatů.
 
Hlasování:  5 pro, 0  proti, 0 zdržel se.  Usnesení bylo přijato.



4.  NOVA PARKOVACÍ MÍSTA, ZÁCHYTNÉ PARKOVIŠTĚ, PODCHOD U OXYGENU

USNESENÍ Č. 27/ 2016/ BDK

Komise doporučuje vybudovat nová parkovací místa v ulicích Průběžná a Dvořákovo nábřeží.
Viz přiložená fotodokumentace

Hlasování:  5 pro, 0 proti, o zdržel se 0 

Usnesení bylo přijato

USNESENÍ  Č. 28/ 2016 / BDK

Komise doporučuje označit na vebu města parkovací plochu na Flusárně jako Záchytné parkoviště 
pro návštěvníky města.. Viz přiložená fotodokumentace.

Hlasování: 5 pro , 0 proti , 0 zdržel se 0.  Usnesení bylo přijato.

USNESENÍ Č. 29/ 2016/ BDK

Komise doporučuje zahájit jednání s majiteli Oxygenu, aby se zprůchodnil podchod pro pěší pod 
železniční tratí z areálu Oxygenu do plánované Zelené páteře města . Tímto opatřením se sníží 
riziko úrazu při současném podchodu u Nováku kolem frekventované silnice.

Hlasování:  5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Na komisi přišel návrh od občanky města, aby se vybudovalo zábradlí mezi chodníkem a vozovkou 
pod železniční tratí u Nováku.

USNESENÍ Č. 30 / 2016 / BDK

Vybudování zábradlí pod viaduktem mezi chodníkem a vozovkou u Nováku.

Hlasování:  pro 2, proti 2 , zdržel se 1 . Usnesení nebylo přijato.

USNESENÍ Č. 31 / 2016 / BDK

Komise doporučuje provézt revizi starších herních prvků na dětských hřištích ve městě  a to  z 
důvodu bezpečnosti.

Hlasování:  pro 5, proti 0 , zdržel se 0  Usnesení bylo přijato.

5. DISKUZE A RŮZNÉ

Komise byla upozorněna na situaci v Jiráskových sadech u Tržnice. Osobní auta zde parkují na 
chodníku a ohrožují tak chodce. Do příštího jednání navrhnout řešení.
 
Komise opětovně upozorňuje na situaci na železničním přejezdu v Mariánské ulici. Chodci se 
pohybují mezi jedoucími auty. Měl by se zde vybudovat chodník přes koleje.



6. ZÁVĚR

Předseda ukončil jednání komise. Na další jednání  bude pozván zástupce Městské policie . To  se 
uskuteční v pondělí 31. října 2016 od 17.15 hod v zasedací místnosti MěÚ naproti Sokolovně.

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

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

V Příbrami dne 15. října 2016

Vladimír Srnka, předseda komise


