Sch ze Osadního výboru B ezové Hory
dne 7. kv tna 2019
Zápis a usnesení

ítomní lenové: J. Horák, T. Mosler, V. Srnka, B. Šimek, M. Škodová
Hosté: J. Fára, F. Stoklasa, B. Synková
1) Úvod, schválení programu, obecné informace
edseda Tomáš Mosler p ivítal ú astníky první oficiální sch ze nového Osadního výboru B ezové
Hory (OsV BH). Byl schválen program sch ze. Na úvod se vyjád il F. Stoklasa k plánované oprav
Prokopské ulice a k probíhající oprav op rných zdí.
2) Priority pro Samostatné odd lení silni ního hospodá ství M Ú P íbram
OsV odsouhlasil priority oprav a zm n, které letos p edloží silni nímu odd lení (SOSH):
a) Zast ešení autobusové zastávky na nám stí J. A. Alise + vybavení lavi kou/sedátkem
b) Vybavení autobusové zastávky p ed domovem d chodc (ulice K Dolu Marie) lavi kou
nebo sedátkem
c) Vydlážd ní ulice Pod Struhami
d) Oprava propadu vozovky u areálu Hornického muzea (ve spodní ásti nám. H. Kli ky)
3) Zvažovaná oprava chodníku u kostela
OsV jednal o oprav chodníku u kostela na nám stí a p ijal následující usnesení . 1/2019 (4 pro –
1 se zdržel – 0 proti):
Osadní výbor vítá p íslib celkové renovace chodníku kolem kostela na nám stí J. A. Alise,
s obnovou jednotné d ív jší podoby dlažby. OsV je ovšem znepokojen a nesouhlasí s tím, že by
financování opravy p ípadn m lo znamenat, v rozporu s d ív jšími vyjád eními ze strany m sta,
odložení jiných oprav na B ezových Horách.
4) Probíhající oprava op rných zdí
OsV jednal o oprav op rných zdí u Dolu Anna a p ijal následující usnesení . 2/2019 (5–0–0):
Osadní výbor vyjad uje znepokojení nad tím, že oprava op rných zdí na B ezových Horách
neprobíhala a ani po p ipomínkách OsV p edaných odboru investic neprobíhá dostate
kvalitním
zp sobem a není dodržována projektová dokumentace. OsV požaduje kvalitní provedení oprav.
5) Atrakce na Prokopské pouti (poplatek za zábor ve ejného prostranství)
OsV jednal o atrakcích na Prokopské pouti a o tom, že p i sou asné výši poplatk za zábor
prostranství (dle aktuáln platné m stské vyhlášky) by atrakce na pouti chyb ly. O úprav sou asné
výše poplatk jednalo a dále bude jednat Zastupitelstvo m sta P íbram. OsV p ijal následující
usnesení . 3/2019 (5–0–0):
Osadní výbor pov uje p edsedu T. Moslera u in ním nezbytných krok , v etn p ípadného
edložení vhodného návrhu na Zastupitelstvu m sta, k tomu, aby se Prokopská pou mohla konat
etn atrakcí.
6) Dopis od Osadního výboru Zdabo pro zastupitele
OsV se na žádost Osadního výboru Zdabo seznámil s dopisem ve v ci protihlukových opat ení
u budoucího jihovýchodního obchvatu P íbrami, který OsV Zdabo a další zašlou zastupitel m
sta P íbram. OsV nezaujal k dopisu žádné stanovisko.

7) Plánované omezení investic p i p edpokládané rekonstrukci aquaparku
OsV se seznámil s oficiálními informacemi o budoucím zadlužení m sta P íbram a o omezení jiných
investic v souvislosti s p edpokládanou rekonstrukcí aquaparku. OsV p ijal následující usnesení
. 4/2019 (5–0–0):
Osadní výbor si je v dom nutnosti rekonstrukce aquaparku. OsV je ovšem znepokojen tím,
že p i p edpokládané nejširší variant rekonstrukce by se po dobu 5–10 let snížily zhruba o p tinu
až t etinu výdaje na další investice a opravy ve m st . To by se negativn dotklo i rozvoje
ezových Hor. S tím OsV nesouhlasí, zejména vzhledem k tomu, že investice m sta na B ezových
Horách byly v posledních letech velmi omezené.
8) D tské h išt v Jarolímkových sadech a h išt Na Cvi
Osadní výbor se dohodl, že hlavní kontaktní osobou pro ešení p ipomínek ob an ohledn
tského h išt v Jarolímkových sadech bude lenka OsV M. Škodová. OsV se dále dohodl, že
lenové OsV J. Horák a B. Šimek budou s Technickými službami a dalšími subjekty jednat
o zkulturn ní h išt Na Cvi
.
9) Komunikace s ob any a publikování informací
OsV projednal r zné možnosti oslovení ob an B ezových Hor za ú elem získání podn
možnosti publikování informací o d ní na B ezových Horách.

a r zné

10) Pozvání zastupitel
OsV se dohodl, že na svou p íští sch zi pozve ob any B ezových Hor zvolené do Zastupitelstva
sta P íbram – paní Martu Frýbertovou a pana Romana Mráze.
11) Participativní rozpo et
OsV se seznámil s návrhy v letošním tzv. participativním rozpo tu m sta P íbram, které se týkají
ezových Hor.
OsV podporuje tyto projekty: íbramské hasi ské muzeum, Lu ní kvítí nad Haldou, Rekonstrukce
lávky p es Litavku.
OsV nesouhlasí s tímto projektem: Parkourové h išt Na Cvi
. D vodem nesouhlasu s uvedeným
projektem je zájem Sboru dobrovolných hasi B ezové Hory, b ezohorského Sokola a širší
ve ejnosti, která dnes h išt Na Cvi
využívá, o zachování víceú elového charakteru h išt .
12) Chystané snížení po tu autobusových spoj B ezové Hory – Praha
OsV se seznámil se zm nami jízdních ád na trase P íbram–Praha, ke kterým dojde v souvislosti
se za len ním spoj na této trase do systému Pražské integrované dopravy (PID). Vlivem t chto
zm n se má od konce ervna 2019 snížit po et autobusových spoj , odjížd jících z B ezových Hor
do Prahy. OsV se dohodl, že p edloží silni nímu odd lení (SOSH) požadavek na projednání
(s organizátorem dopravy) rozší ení obslužnosti B ezových Hor.
13) R zné, diskuse, záv r
OsV byl upozorn n na nepo ádek a hluk z klubu Za 5 dvanáct (býv. Motorbar) na nám stí H. Kli ky.
OsV pov il lenku M. Škodovou dalším jednáním.
T. Mosler ukon il po projednání všech bod programu sch zi Osadního výboru.

Zapsal T. Mosler, B ezové Hory dne 7. kv tna 2019

