
Zápis z jednání dopravní komise

Datum: 12 2. 02. 2020

Účast: Mgr. Václav Švenda, Milan Hrudka, Ing. Pavel Štanc, Ing. Petra Magera, VladimírSrnka, Josef
Bouše,

Host: Ing. Martin Buršík

Omluveni: Patric Švarc,

Koordinátor: Mgr. Ondřej Klečka

(komise je usnášeníschopná přítomno 6 členů ze 7)

Program:

1. Zahájení

2. Dotazy na Ing. Martina Buršíka (místostarosta)
3. Osvětlení přechodů
4. Chytré parkování
54 Led panel —jízdní řády
6, Stanovení příštího termínu jednání
7. Různé, závěr

Add 2)

Na dopravní komisi byl přítomen místostarosta města Příbram Ing. Martin Buršík, který informoval
dopravní komisi ohledně několika bodů:

1) Výběrové řízení na projektové dokumentace na parkovací plochy (8 Iokalit—vnítrobloky, Fialka
a Flusárna)

lng, Buršík informoval komisi ohledně výběrových řízení na tyto akce a další plánovaný postup
v těchto projektech.

2) Parkovací dům na autobusovém nádraží (PND)
Zde p. Švenda vznesl námitku, Že v době, kdy se připravoval PDN měla být tato stavba
proplacena z větší části z dotačního programu. V době, kdy už tento dotační titul nelze čerpat
a musela by tato stavba jít plně z rozpočtu města, že by se měla priorita přesunout na jiné
parkovací domy, například na Rynečku.

Ing. Buršík uvedl, že PDN je již vrozpracovaném stavu. Dále se bude zvyšovat využitelnost
autobusového nádraží a mohl by nastat odklon této dopravy zJiráskovýCh sadů, a proto je
třeba v této myšlence dále pokračovat.

Ohledně Rynečku uvedl lng. Buršík, že probíhá výkup pozemků od soukromých vlastníků. Dále
informoval o parkovacích zónách, záchytných parkovištích a jejich propojenís MHD. Pan Srnka
dal návrh na využití ploch u nádraží tyto, ovšem nejsou v majetku města ale Českých drah.

3) Dále byly uvedeny informace ohledně současné situace obchvatu města Příbram



Add 3)

Dopravní komise odhlasovala návrh na lokality osvětlení přechodů seřazených dle priorit a to:

Školní ulice (přechod u Oxygenu)

Březnická ulice (přechod u Nového rybníku)

Edvarda Beneše — celá ulice

Husova ulice (přechod u Kauflandu)

Horníckých učňů (přechod u obchodu)

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel sezo

Add 4)

Chytré parkování

Dopravní komise řešila systém chytrého parkování na T. G. M.

P. Bouše předložil materiál varianty systému parkování. Do příští komise zašle všem členům Dopravní
komise materiál ohledně chytrého parkování. Dopravní komise na příštím zasedání bude toto
debatovat a bude přijato usnesení ohledně návrhu chytrého parkování

Add 5)

Koordinátor informoval o zamítnutí umístění LED panelů jízdních řádů na Jiráskovi sady od
památkové péče. Informoval o tom že SOSH hledá nové umístění na tyto panely. Dopravní komise

byla vyzvána k předložení vlastních návrhů na toto umístění. Nebylo ale vybráno žádné konkrétní
místo

Add 6)

Termín další Dopravní komise byl stanoven na 09.03.2020

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel sezo

Datum: 12. 02. 2020

Zapsal/ Mgr. Ondřej Klečka

Podpis:

Předseda

Podpis:

Příloha: prezenční listina


