
Komise města Příbram 
 Rozvoj města, zaměstnanost a terciární sféra 
 

1 

 

Název:    16.Zasedání - Zápis 

Vytvořil: Roman Mráz Datum vytvoření: 16.08.2018  Datum verze: 16.08.2017 

Termín:  16.05.2018, 19:00h Místo: restaurace Švejk, Tyršova 105, Příbram 

 

Zápis z jednání: 

Bod Popis Hlasování Výsledek 

1 Původní znění z programu: 
a) Určení zapisovatele – Roman Mráz 
b) Schválení programu dle programu z pozvánky 

na zasedání komise 

Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 

Schváleno 

2 Původní znění z programu: 
Územní studie Příbram - Hatě (příloha č. 3) 
 
Informace: 

• Představení záměru studie - Ing. Arch. Jirovský 

• Proběhl průzkum studentů mezi lidmi (cca 200 
respondentů) a následně z Kahanu cca 8 
podnětů 

• Lze financovat i z dotačních titulů 

• Rizikem jsou v některých částech pozemky, 
mimo vlastnictví města 

• Cca 80% úkolů je pro lesy, stačí když je RM 
"zaúkoluje" 

• Komise doporučuje doplnit odhadované 
náklady jednotlivých etap 

Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 

Schváleno 

Účastníci zasedání: Roman Mráz, Květa Štefanová, Ing. Eva Kyseláková, Ing. 
Filip Ondřejek, Ing. Petr Kareš, Jiří Paul, Ing. arch Miloslav 
Vorlíček 

Omluveni: František Sobotka 

Neomluveni: Martin Bartoš 

Usnášení schopnost komise: komise je usnášení schopná 

Koordinátor komise: Ing. arch. Jaroslav Malý 

Hosté: - 
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• U sjezdovky by mohli v dolní části zůstat 
prostory pro učení lyžování dětí 

• Studii ponechat v navrženém/stávajícím 
rozsahu 

 
Usnesení: 
A. Komise souhlasí s navrženým řešením Územní 
studie Příbram - Hatě (ÚS) a doporučuje, aby 
"čistopis" ÚS  byl dopracován následovně: 

I. uplatněné připomínky budou vypořádány 
dle předloženého návrhu pořizovatele, kromě 
požadavku spol. Filamos s.r.o.  na redukování 
řešeného území, tj. řešené území bude 
zachováno ve stávající podobě 
II. do ÚS bude doplněna etapizace a 
ekonomická kalkulace k jednotlivým etapám  

B. Komise d o p o r u č u j e RM, aby po dokončení ÚS 
byl Městským lesům Příbram, s.r.o. uložen úkol v 
souladu s ÚS zpracovat lesní hospodářský plán, vč. 
pokusu o získání dotace 

3 Původní znění z programu: 
Parkování v okolí věžáků PB 8 č. 107-109 (příloha č. 1) 
 
Usnesení: 
I. Komise d o p o r u č u j e RM: 
Požadavky na řešení parkování v Příbrami nebude 
komise projednávat jednotlivě, ale požaduje po RM, 
aby vznikl generel parkování, kde budou tyto 
požadavky zohledněny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

 

Schváleno 
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4 Původní znění z programu: 
Vydání upraveného Územního plánu Příbram (příloha 
č. 2) 
 
Informace: 

• Člen komise Ing. Filip Ondřejek upozornil 
ostatní členy komise na chyby ve výkresech 
UP, doporučil opravu podkladů. Vedoucí 
Oddělení správy ložisek, břemen a geologie 
DIAMO s.p. člena komise upozornil, že je v 
koordinačním výkrese ve více lokalitách města 
Příbram chybně vymezeno "ochranné pásmo 
důlních děl - stavební uzávěry" (dle legendy), 
které je m.j. chybně vyneseno např. v okolí 
dolní části Svatohorských Schodů. Tato chyba 
vznikla zřejmě posunem takto vyznačených 
území, které ve skutečnosti leží cca o 5km 
jinde. Ve výkrese SCHÉMA PAMÁTKOVÉ 
OCHRANY je chybně vyznačeno ochranné 
pásmo kostela sv. Jakuba Staršího, neboť toto 
vymezení je v rozporu se stanovením 
ochranného pásma městskou vyhláškou z 
3.7.2008 i s rozhodnutím o zřízení ochranného 
pásma z 7.6.1996 na které se odkazuje textová 
část návrhu upraveného UP, je to v rozporu i s 
vyznačením v aktuálně platném UP. 

• p. Vaverka konstatuje, že ochranná pásma 
nemovitých kulturních památek byla 
zakreslena přesně dle podkladů odpovědného 
orgánu (KÚ Středočeského kraje) 

 
Usnesení: 
I. Komise b e r e  n a  v ě d o m í:  
Informaci o pořízení úpravy Územního plánu Příbram 
II. d o p o r u č u j e RM:  
aby doporučila ZM vydání upraveného Územního 
plánu Příbram 

Pro: 5 
Proti: 0 
Zdrželo se: 1 

(Ing. Kareš již nebyl 
přítomen hlasování) 

Schváleno 
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5 Původní znění z programu: 
Různé – více prostoru pro nápady a návrhy k řešení 
 
Schody u Penny 

• Komise doporučuje RM pokusit se jednat s 
vlastníkem na opravě zatravněných 
schodů/KB, kvůli nebezpečí úrazu 

Cesta od Dubna do Příbrami 
• Nebezpečná cesta u autoservisů, bylo by 

vhodné zkultivovat cestu, aby nebyla životu 
nebezpečná: 

• přerušit svodidlo 
• vybudovat schody 

 Informace 

6 Původní znění z programu: 
Závěr 
 
Termín konání dalšího zasedání komise je dne 
05.09.2018 od 19:00h 

 Informace 

 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis zapisovatele: 
 

 
…………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis předsedy komise: 
 

 
…………………………………….. 

 

 


