
Zápis z jednání dopravní komise 

Datum: 16.12.2020 

Účast:  Mgr. Václav Švenda, Milan Hrudka, Ing. Pavel Štanc, Ing. Petr Magera, Vladimír Srnka, Josef 

Bouše, Patrik Švarc 

Koordinátor: Mgr. Ondřej Klečka,  

(komise je usnášeníschopná přítomno 7 členů ze 7) 

Program: 

1. Zahájení - Návrh programu 

2. Kontrola zápisu ze dne 25. 11. 2020 

3. Opatření pro cyklisty v trase Nový rybník - Drkolnov 

4. Různé, Stanovení příštího termínu jednání 

Add 2) 

Mgr. Švenda provedl kontrolu zápisu z DK ze dne 25. 11. 2020.  

Add 3) 

Mgr. Ondřej Klečka seznámil dopravní komisi s obsahem projektu „opatření pro cyklisty v trase Nový 

rybník – Drkolnov“. Informoval o jednotlivých opatřeních na této trase a její návaznost na 

odsouhlasený Generel dopravy. Také informoval, že v souběhu se zaváděním těchto opatření bude 

město Příbram provádět osvětu k opatřením, která jsou v Příbrami nová. Následně proběhla debata. 

Pan Bouše a pan Mgr. Švenda označili trasu za vhodnou 

Pan Srnka navrhl alternativní trasu – okružní křižovatka Karla Kryla – Čechovská – podjezd pod Školní 

ulicí – Junior klub. Tutu alternativní trasu navrhuje z důvodu, že dle jeho názoru je navržená trasa 

nebezpečná a může docházet ke kolizním situacím. 

 

Add 4) 

- Srnka požádal o včasné zasílání podkladů pro jednání DK 

- Dále o se pan Srnka ptal, proč nebylo realizováno opatření u vjezdu do areálu Nového 

rybníka, když zde probíhali stavební práce. Klečka informoval, že na úpravu vjezdu se 

připravuje PD a není toto navázáno na stavební práce, které zde probíhají. 

- Dále pan Srnka vznesl dotaz, s kým bylo u Arrivy projednávána trasa autobusu při možném 

zjednosměrnění ulice Kladenská. Že se informoval u svého zdroje (řidič autobusu), který o 

takových změnách informován není a chce, aby toto na dopravní komisi zaznělo. Klečka 

informoval, že toto bylo projednáváno s odpovědnou osobou (p. Češka).  

- Ing. Magera se informoval, zda bude OSH dále pokračovat v zavádění jednosměrek. Klečka 

toto potvrdil.    

 

Příští termíny zasedání komise jsou stanoveny na 13. 01. 2020  

 

 



Usnesení: 

1) Dopravní komise doporučuje k realizaci projekt „opatření pro cyklisty v trase Nový rybník – 

Drkolnov“ 

Hlasování: PRO 5, PROTI 1, ZDRŽEL SE 1 

 

2) Dopravní komise doporučuje zabývat se variantní trasou okružní křižovatka Karla Kryla – 

Čechovská – podjezd pod Školní ulicí – Junior klub .  

Hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

 

Datum: 16. 12. 2020 

Zapsala Mgr. Ondřej Klečka  

Podpis: 

 

Předseda Komise: Mgr. Václav Švenda 

Podpis: 


