
Zápis z jednání Bezpečnostní a dopravní komise města
        ze dne 27. dubna 2016 konané v Café baru  
                        na Březových  Horách

Přítomni:  Vladimír Srnka    předseda komise
                 Milan Hrudka    člen komise
                 ing. Petr Doubek  člen komise
                 Roman Fadějev   člen komise
                 Vladimír Pechar   člen komise
                 ing. Zuzana Štěrbová  koordinátorka komise
                 ing. Milan Štufka   host komise

Omluven:        Jan Mára  člen komise
Nepřítomen :   Václav Antonín  člen komise

Průběh jednání:

1.ZAHÁJENÍ PROGRAMU
Předseda přivítal přítomné a konstatoval, že je komise usnášeníschopná (5 členů), přednesl návrh na
zapisovatele a ověřovatele zápisu.  Zapisovatelem byl navržen Vladimír Srnka a ověřovatelem 
Milan Hrudka.  Přednesl  navržený program jednání komise.

Hlasování o programu
Pro 5, proti 0, zdržel se 0

Volba zapisovatele a ověřovatele
Pro 5, proti 0, zdržel se 0

2.INFORMACE  KOORDINÁTORKY Z MĚÚ PB
- oprava zastávek MHD , porada starosty ztáhla z jednání
- rekonstrukce plynových přípojek Plzeňská ulice. Přesunuto na podzim z důvodu Setkání 
hornických měst.
- úsekové měření rychlosti na Rožmitálské ulici. Čeká se na souhlas ŘSD. Požadavek nadále trvá.

3.REKLAMACE NEFUNKČNÍCH KANÁLOVÝCH VPUSTÍ NA REKONSTRUOVANÝCH 
SILNICÍCH.
 Komise doporučuje vedení města  pověřit příslušný odbor, aby provedl kontrolu opravovaných 
silnic v roce 2014 a 2015, hlavně kanálových vpustí. Závady by měly být sepsány a následně 
reklamovány u zhotovitele zakázky. Fotodokumentace přiložena.

USNESENÍ Č. 22/2016/BDK

Hlasování:
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.

4. OPRAVA OPĚRNÝCH ZDÍ NA HUSOVĚ ULICI NA BŘEZOVÝCH HORÁCH.

 Komise doporučuje vedení města , aby byly provedeny k opravy havarijních opěrných zdí , hlavně 
v části naproti restaurace Vršíček. Viz. Přiložená fota.



  USNESENÍ Č. 23/2016/ BDK

Hlasování:
Pro 5, proti 0, zdržel se 0

5.NÁVRH ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ U ŠÁŠABURGRU V JIRÁSKOVÝCH SADECH

Komise doporučuje vedení města pověřit Městskou policii zvýšeným dohledem a dodržování 
parkování pouze těch vozidel, které mají povolení. A také dodržování doby parkování.

 USNESENÍ Č. 24/2016/ BDK

Hlasování:
Pro 5, proti 0, zdržel se 0

6. DISKUZE A RŮZNÉ

-Pakování vedle nemocničního areálu ZÚNZ v Žežické ulici. Požadavek k otevření parkoviště pro 
veřejnost byl těsně po jednání komise vyřešen a parkovací plocha je již přístupná. Komise 
doporučuje doplnit parkoviště DZ parkování na parkovací kotouč (hodiny) s dodatkovou tabulkou 
„ Na 2 hodiny v pracovní dny od 8.00 do 16.00“ To z toho důvodu, aby do 16 hodin bylo parkoviště
pro nemocniční areál a po 16. 00 pro občany z okolních domů.

USNESENČ.25/2016/BDK

Hlasování:
Pro 5. proti 0, zdržel se 0

- Ulice Hornických učňů.  Specifikovat požadavek na dopravní řešení. Komise pověřuje pana 
předsedu vznést dotaz na paní Žďánskou.

7.ZÁVĚR
Předseda komise ukončil jednání . Příští komise se uskuteční ve středu dne 18. května od 17.30 v 
Cafébaru na Rožmitálské ulici na Březových Horách naproti Jídelně na 21.km.

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

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

V Příbrami dne 10. května 2016


