
Zápis z jednání dopravní komise 

Datum: 12.8.2020 

Účast:  Mgr. Václav Švenda, Milan Hrudka, Ing. Petr Magera, Vladimír Srnka, Josef Bouše, Patrik 

Švarc 

Koordinátor: Mgr. Ondřej Klečka, Ing. Kateřina Melmuková 

(komise je usnášeníschopná přítomno 6 členů ze 7) 

 

Program: 

1. Zahájení - Návrh programu 

2. Informace Samostatného oddělení silničního hospodářství (dotazy členů DK, novinky, 

připravované akce) 

3. Generel dopravy -rozsah parkovacích zón, parkovací oblasti, základní konstrukce zóny, 

cenová politika, schéma dopravního značení  

4. Stanovení příštího termínu jednání 

5. Různé, závěr 

 

Na jednání proběhl rozhovor ohledně Generalu dopravy a jeho částí (rozsah parkovacích zón, 

parkovací oblasti, základní konstrukce zóny, cenová politika, schéma dopravního značení). Komise 

navrhla ustanovení, které se budou na příštím jednání probírat a mělo by proběhnout hlasování :  

 

1) Dopravní komise města Příbram dává radě města Příbram doporučení k řešení projektu 

chytrého parkování na náměstí TGM, viz předchozí doporučení od dopravní komise vč. 

Dokumentace. 

 

 

2) Dopravní komise města Příbram souhlasí a vítá řešení MHD zdarma. 

 

 

3) Dopravní komise města Příbram navrhuje používat pouze dvě varianty rychlostí v městě. 

Úseky s 30 a pak úseky s normální rychlostí 50 – tak aby nedocházelo k matení občanů a 

účastníku provozu a docházelo tak k co největšímu dodržování těchto rychlostí.  

 

 

4) Dopravní komise doporučuje před rozsáhlým zavedením zpoplatněné modré zóny zvýšit 

počet parkovacích míst a zřízení dostatečné kapacity záchytných parkovišť, které jsou 

napojené na MHD v pěší dostupnosti do 5ti minut. 

 

 

 

5) Dopravní komise města Příbram souhlasí a podporuje myšlenku zavedení jednosměrného 

provozu v mnoha spojovacích ulic v městě, což povede k zvýšenému počtu parkovacích míst. 



 

 

6) Dopravní komise města Příbram souhlasí s návrhem Josefa Boušeho a předává radě města 

k zpracování. Josef Bouše navrhuje prověřit aktuální značení záchytných a veřejných 

parkovišť v městě, tak aby řidiči věděli, kam zajet. Například na vjezdu do města z evropské 

navést řidiče na parkování TIR. Označit řádně parkoviště na flusárně, aby bylo známo, že se 

zde smí parkovat a provést na hlavní tahy několik cedulí k navedení lidí na méně vytížená 

parkoviště u svaté hory a u oblastní nemocnice Příbram. 

 

Přijatá usnesení:  

Proběhl návrh k usnesení, který poslal pan Bouše do emailu po jednání koordinátorce Ing. 

Kateřině Melmukové.  Text je zkopírován a na příštím jednání bude k debatě.  

 

 

Náměty na další program:  

 

Datum: 24. 8. 2020 

 

Zapsala Ing. Kateřina Melmuková  

Podpis: 

 

Předseda Komise: Mgr. Václav Švenda 

Podpis: 

 

 

 

 

Příloha: prezenční listina 

 


