Komise města Příbram
Rozvoj města, zaměstnanost a terciární sféra
Název: 3.Zasedání - Zápis
Vytvořil: Roman Mráz
Termín: 17.6.2015, 19:00h
Účastníci zasedání:
Omluveni:
Neomluveni:
Usnášení schopnost komise:
Koordinátor komise:
Hosté:

Datum vytvoření: 27.6.2015
Datum verze: 27.6.2015
Místo: restaurace Švejk, Tyršova 105, Příbram
Roman Mráz, Květa Štefanová, Ing. Eva Kyseláková, Ing. Filip
Ondřejek, Jiří Paul, Martin Bartoš
Ing. Petr Kareš, František Sobotka
Ing. arch. Vít Kučera
komise je usnášení schopná
Ing. arch. Jaroslav Malý
Mgr. Václav Švenda - místostarosta

Zápis z jednání:
Bod Popis
1
Původní znění z programu:
a) Určení zapisovatele – Roman Mráz
b) Schválení programu dle programu z pozvánky na
zasedání komise
2
Původní znění z programu:
Změna koordinátora komise – představení p. Ing. arch.
Jaroslav Malý
3
Původní znění z programu:
Výsledek řešení - Žádost o změnu č. 2900014 — Upřesnění
výkladu pojmu použitého u závazných regulativ ÚP Příbram
(příloha č. 1)
Další postup a změny:
Komise i p. Ondřejek považuje, v tuto chvíli, uvedené řešení
jako dostatečné

1

Hlasování
Pro:
Proti:
Zdrželo se:

6
0
0

Výsledek
Schváleno

Informace

Pro:
Proti:
Zdrželo se:

6
0
0

Schváleno
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Původní znění z programu:
Žádost o změnu č. 2900033 — Lepší místa v Příbrami zapojení občanů (příloha č. 2)
Další postup a změny:
- Názor - Nástroj na míru by mohl být mnohem lepší, ale i
dražší
- Názor - Pro srovnání lze zhodnotit nástroj „Problem
report“ - http://cz.mawis.eu/sluzby/problemreport/
- p. místostarosta Švenda se nabídl, že bude mít během
července cestu do Kolína, kde je tento nástroj používán.
Pokusí se ověřit zkušenosti v městě Kolín
- Názor - zajímavé by bylo rozvinout toto téma i o
informační systém a v souvislosti s městským SMS
infoservisem, kde by dobře mohla posloužit DB občanů
PB kterou má Veolie (SčV)
- Názor - Stálo by za to rozvinout v této souvislosti i
nápad p. Drozena http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/297990jihocesky-pisek-muze-byt-pilotnim-chytrym-mestem/
Usnesení – komise doporučuje městu poptat nabídky
podobných systémů na trhu a zamyslet se nad konkrétním
způsobem řešení (kdo by z takového systému vytěžil
podněty)
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Původní znění z programu:
Rozvinutí tématu - Žádost o změnu č. 2900024 — Terciární
sféra a zaměstnanost – služby, obchod, distribuce a doprava
(příloha č. 3)
Další postup a změny:
- Názor – Zaměstnanost -> investoři by o Příbram zájem
měli, ale pozemky průmyslových zón PB jsou rozprodány
a město tedy nemá možnost nabídnout vhodné
pozemky, které se nejspíš budou muset vykupovat
- Názor – Okresní hospodářská komora se vyjadřuje k
záměrům o změny ve středoškolských oborech a
vytváření nových. OHK dále spolupracuje s pracovním
úřadem a členy jsou i některé střední školy.
- Názor – faktem je, že některé obory neuspokojují
poptávku
- p. Paul přislíbil, že by mohl tuto naší snahu komise
přednést představenstvu hospodářské komory. Na
podzim by mohl být znám nějaký nový posun v této
záležitosti i v souvislosti s jednáním s pracovním úřadem
PB
Usnesení – naše komise nyní vyčká na další informace, které
se podaří získat z výš uvedených jednání hospodářské
komory a pracovního úřadu
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Původní znění z programu:
Strategický plán rozvoje města — aktualizované karty
projektů (příloha č. 4)

Pro:
Proti:
Zdrželo se:
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Další postup a změny:
- Názor – komise má obavy v zajištění finančních zdrojů
na zajištění zázemí pro CHKO v PB
- Názor – v rámci karty Řešení dopravy v klidu,
doporučujeme zohlednit nároky a požadavky na
cyklotrasy a cyklostezky v PB

-

Názor – výše uvedené by bylo vhodné rozvinout v duchu
víceúčelových aktivit v PB
Názor – aktuálně by měla probíhat dopravní studie, která
by měla identifikovat další vhodná místa pro parkování
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Usnesení:
- komise doporučuje městu zaměřit se na celkový
koncept cyklostezek a cyklotras a to s ohledem na
zřízení CHKO (napojení na trasy v Brdech, značení,
infotabule s trasami apod.) a to tak aby bylo zajištěno
plynulé napojení přímo z města PB. Existuje již takový
plán a lze jej poskytnout naší komisi?
- Komise v rámci Řešení dopravy v klidu žádá o poskytnutí
plánů na zřízení parkovišť – jelikož by měli být již i
v realizaci.
- Komise doporučuje městu zvážit otevření vjezdu k ON
Příbram po silnici „od Jinců“, čímž by mohlo dojít
k uvolnění centra města od zaparkovaných aut.
Původní znění z programu:
Termín dalšího zasedání komise
Další postup a změny:
- Další zasedání komise proběhne v salonku restaurace
Švejk, dne 16.9.2015 od 19:00h
- Rezervace salonku proběhla již v závěru jednání
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Původní znění z programu:
Závěr

Informace

Další postup a změny:
- 2900023 — Společenský život -> dle tajemnice města
nespadá do kompetence naší komise a nemáme jej více
rozvíjet
- Pro MěÚ – Je nějakým způsobem řešena rozestavěná
patologie a související pozemky?
- Z patičky pozvánky na zasedání komise bude od příště
odstraněna grafika
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Podpis zapisovatele:

Podpis předsedy komise:

……………………………………..

……………………………………..

