
     Zápis z jednání Bezpečnostní a dopravní komise 
          ze dne 18.5. 2016 konané v CAFÉ baru 
                       na Březových Horách

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

Omluven: ing. Petr Doubek – člen komise
                 ing. Jan Mára- člen komise

Nepřítomen: Václav Antonín- člen komise

Průběh jednání:

1. ZAHÁJENÍ PROGRAMU
Předseda zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že jednání komise je usnášeníschopné (4 
členové). 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 4, proti 0, zdržel se 0

Volba zapisovatele a ověřovatele:
pro 4, proti 0, zdržel se 0

2.INFORMACE KOORDINÁTORKY Z MĚSTA
- úsekové měření rychlosti na Rožmitálské ulici je nadále v jednání
- v ulici Hornických Učňů bude nainstalován informační radar
- označníky jízdních řádů se budou natírat a postupně instalovat
- na spodním autobusovém nádraží bylo odstraněno DZ cyklostezka
- komise by měla podat návrh na udělení pamětní medaile k 800 výročí města Příbram
Komise doporučuje navrhnout na pamětní medaili k výročí 800 let města Příbram pana předsedu 
Vladimíra Srnku

3. INFORMACE PŘEDSEDY Z JEDNÁNÍ O PARKOVACÍCH MÍSTECH VE MĚSTĚ
Pan předseda seznámil členy komise o jednání o nových parkovištích u nemocnice a u 3. 
polikliniky. V současné době se dokončuje projektová dokumentace. Realizace akcí je naplánována 
na konec roku nebo na začátek roku 2017.
 
4.DISKUZE A RŮZNÉ
-Parkování v Žežické ulici vedle parkoviště u nemocnice. Parkuje se vedle silnice a MP pokutuje 
parkovací auta. Pořídit fotodokumentaci.
 -Opravit rozježděné okraje vozovky od nákladních auta  v ulicích Boženy Němcové,Okružní, 
Generála Kholla.
- Pořídit fotodokumentaci parkování před 2. poliklinikou. Auta zde parkují u laviček a situace je zde
nepřehledná.



5. USNESENÍ
 Komise nepřijala žádné usnesení.

6. ZÁVĚR

Pan předseda komise ukončil jednání. Příští jednání se uskuteční v pondělí 20. června 2016 od 
17.15 v zasedací místnosti MěÚ naproti Sokolovně ve druhém patře.

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

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

V Příbrami dne 13. června 2016

     


