
Sch ze Osadního výboru B ezové Hory
dne 4. ervna 2019

Zápis a usnesení

ítomní lenové: J. Horák, T. Mosler, V. Srnka, B. Šimek, M. Škodová
Hosté: M. Frýbertová, R. Mráz, B. Synková

1) Úvod, schválení programu
edseda Tomáš Mosler p ivítal ú astníky sch ze Osadního výboru B ezové Hory (OsV BH) v etn

paní Frýbertové a pana Mráze, zastupitel  m sta P íbram. Byl schválen program sch ze.

2) Diskuse se zastupiteli
T. Mosler na úvod diskuse shrnul, jaké problémy na B ezových Horách osadní výbor vnímá.
Hlavním problémem je minimum investic v posledních letech. BH jsou významným centrem
turistického ruchu a d ležitou sou ástí m sta, ovšem prost edky od m sta tomu úpln  neodpovídají.
OsV i ob ané p edkládají r zné požadavky, ale nap . poté, co se p i p íprav  rozpo tu na r. 2019
zredukovaly všechny návrhy, se nakonec letos na BH neplánuje krom ešení havarijních stav
skoro nic. T. M. dále uvedl hlavní dlouhodobé i aktuální priority OsV – rekonstrukce Prokopské ulice,
revitalizace nám stí J. A. Alise na základ  architektonické sout že, vybudování spole enského sálu
v bývalé strojovn  Dolu Marie, oprava ulic Pod Struhami a Rudná, osazení n kterých zastávek MHD
ekárnami (lavi kami). Na záv r úvodního slova se T. M. dotázal zastupitel , zda jsou ochotni OsV

s ur itými v cmi pomoci.
Slova se ujala M. Frýbertová. S rekonstrukcí Prokopské ul. to vypadá dob e, potvrzuje, že

jsou na ni alokovány prost edky. Žádá o zaslání seznamu priorit. Chválí rekultivaci h išt  Na Cvi .
Je optimistická ohledn  možného prosazení drobn jších zám  do rozpo tu, pokusí se vyjít vst íc.
Probíhá krátká debata o prioritách a o požadavcích ze strany památká .

J. Horák žádá o zlepšení komunikace a informovanosti ze strany m sta. T. M. dodává, že
nap . o demolici staré vrátnice u Dolu Anna nebyl OsV p edem informován (ani nebyla jmenovit
uvedena v rozpo tu 2019).

Dále probíhá diskuse o h išti Na Cvi : J. H. zmi uje, že na b eznové volební sch zi len
OsV tehdejší pan starosta vyzval, a  drobnosti eší ob ané p ímo, jako brigády nebo v sou innosti
s Technickými službami. T. M. informuje o telefonátu (4. 6.) od Bc. Vaverkové (odbor správy
majetku), kdy rekultivace h išt  (m stský majetek) m la být p edem oznámena. T. M. paní
Vaverkové sd lil, že rekultivace byla ešena s Technickými službami. M. F. uznává, že zde levá
ruka neví, co d lá pravá. Chce OsV informovat, pomáhat. R. Mráz oce uje tento typ akcí, ale
mohou se dostat do konfliktu s dlouhodobou koncepcí. M. Škodová poukazuje na to, že taková
koncepce není ve ejn  k dispozici. R. M. zmi uje, že k lepší informovanosti o zám rech by mohlo

isp t ešení v rámci tzv. „smart city“. Doporu uje OsV, aby nepolevoval ve snaze kolem Cvi ny.
M. F. se omlouvá ze sch ze kv li dalšímu jednání.

R. M. kladn  hodnotí, že jsme první OsV, který ho pozval na svou sch zi. Je pot eba
spolupracovat, i když se t eba ve všem neshodneme. Diskutuje se o atrakcích na Prokopské pouti
(m sto nedávno výrazn  zvýšilo poplatky za zábor prostranství). B. Šimek uvádí, že pou  je pro
mnoho lidí d ležitá. M. Š. poznamenává, že kdyby m sto bylo spoluorganizátorem Prokopské pouti,
atrakce by byly osvobozeny od poplatku. R. M. sd luje, že b hem n kolika dn  budou k dispozici
materiály pro p íští zasedání zastupitelstva (17. 6.), kde by se m lo o p íslušné vyhlášce
a o poplatcích znovu jednat. R. M. se v pr hu dalšího bodu programu omlouvá ze sch ze.



3) Obecné informace
T. Mosler informoval ú astníky o následujícím:

- Povrch cyklostezky podél Litavky, který je áste  vyplaven kv li rozvodn né Litavce p ed
kolika lety, zavezou v dohledné dob  Technické služby obrusem (podn t OsV).

- Odboru investic byly p edány požadované rozm ry sítí pro h íšt  Na Cvi  (dle vyjád ení
Ing. Štufky z odboru investic by tyto m ly být hrazeny z rozpo tu OsV).

- Silni ní odd lení (Ing. Št rbová) p edalo provozovateli Integrované dopravy St edo eského
kraje návrh OsV BH na rozší ení po tu spoj  (oproti výchozí zvažované podob  jízdních ád ) na
trase B ez. Hory – Praha v rámci chystaného rozší ení systému Pražské integrované dopravy (PID).

- Rekonstrukce Prokopské ulice (oprava kanalizace a elektrorozvod  k ve ejnému osv tlení,
plynofikace, obnova/oprava vozovky) v sou asné dob  (za átek ervna 2019) vázne na dohod
s projektanty kv li požadované vyšší cen  výkaz  vým r. M sto zatím nem že sd lit p esný termín
rekonstrukce, zám r je provést rekonstrukci v tomto volebním období.

- V p ípad  m stem iniciovaného zám ru renovace chodníku kolem kostela sv. Vojt cha
sto uznalo, že tato oprava by se m la ešit nezávisle na prioritách OsV. V dohledné dob  by se
li sejít stavební historik Ing. Profant a Ing. Štufka (odbor investic) kv li projednání rozsahu

opravy. Poté bude patrn jší nákladnost opravy a zda/kdy bude m sto moci opravu realizovat.

4) Rekultivace h išt  Na Cvi
Projednána aktuální situace (viz bod . 2) a budoucí postup (s dokon ením úprav nutno vy kat na
vyjád ení m sta). OsV chválí vst ícnou pomoc Technických služeb.

5) Stanovení celkových priorit pro m sto
OsV se shodl na následujícím rozt íd ní aktuálních zám  (s výjimkou t ch, které už m sto eší –
Prokopská ul., chodník kolem kostela) dle priorit:

1. priorita: Zast ešení autobusové zastávky na nám stí J. A. Alise a vybavení
lavi kou/sedátkem *** vybavení autobusové zastávky p ed domovem d chodc  lavi kou
2. priorita: Vydlážd ní ulice Pod Struhami; oprava propadu vozovky ve spodní ásti nám stí
H. Kli ky *** Ve ejná architektonická sout ž na návrh pro budoucí rekonstrukci nám stí J. A.
Alise a nám stí H. Kli ky ( ešeno studií jako celek) *** Rekonstrukce nám. J. A. Alise na
základ  arch. sout že *** P estavba strojovny Dolu Marie na spole enský/multifunk ní sál
3. priorita: Nová plakátovací plocha na nám stí J. A. Alise *** Ozna ení památných strom
*** Zajišt ní vhodné údržby strom  (kulatá koruna hloh )

6) Rekonstrukce nám stí na B ezových Horách
OsV p ijal následující usnesení . 5/2019 (5 pro – 0 se zdrželo – 0 proti): Osadní výbor chce jednat
s m stem o tom, aby zvažovaná rekonstrukce nám stí J. A. Alise prob hla na základ  architekto-
nické sout že, která by ešila podobu nám. J. A. Alise i nám. H. Kli ky jako provázaného celku.
OsV dále p ijal následující usnesení . 6/2019 (4–1–0): Osadní výbor pov uje úvodním jednáním
ve v ci architektonické sout že pro rekonstrukci nám stí J. A. Alise lenku M. Škodovou.

7) R zné, diskuse, záv r
OsV se dohodl, že požádá odbor investic o potvrzení, že byly vzaty na v domí p ipomínky OsV
k oprav  op rných zdí, a o potvrzení, že oprava se dokon í bez podstatných zm n v provedení
(s výjimkou d kladn jší izolace koruny zdi).

T. Mosler ukon il po projednání všech bod  programu sch zi Osadního výboru.

Zapsali T. Mosler a B. Synková, B ezové Hory dne 4. ervna 2019


