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Sch ze Osadního výboru B ezové Hory
dne 10. zá í 2019

Zápis a usnesení

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

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

schválen program sch ze.

2) Obecné informace
T. Mosler seznámil ú astníky sch ze s aktuálním stavem následujících akcí a podn :

 Renovace chodníku kolem kostela – v dohledné dob  by m l Ing. M. Profant p edat
odboru investic návrh ešení, následn  by byla provedena cenová kalkulace díla.

 Obnovení p šiny/chodníku u erpací stanice OMV na Drkolnov  (obvod B ezové
Hory) po vybudování parkovišt  – ob ané již v r. 2018 informovali m sto, dopis z stal
bez reakce, dle sou asných informací záležitost aktuáln eší odbor investic.

 Nový chodník v ulici Anenská ( ást podél garáží) – projektant p ipravil návrh ešení,
další postup záleží na vyjád ení dopravní policie a majitel  sousedících pozemk
(situace je s ohledem na prostorové možnosti áste  komplikovaná).

 Uli ní zna ení – na základ  místního šet ení ze strany m stského ú adu bylo
schváleno a v dohledné dob  bude dopln no/upraveno zna ení ulic Rožmitálská
(dopln ní ozna ení na za átek/konec ulice pod nám stím), V. Šáry (dopln ní
ozna ení slepé odbo ky), Jánská (p emíst ní na sloup ve ejného osv tlení).

 Na základ  podn  OsV a ob an  došlo od 1. zá í k rozší ení autobusového spojení
na trase B ezové Hory – Praha a zp t v rámci Pražské integrované dopravy. Byl
zvýšen po et spoj  ráno po šesté hodin  sm rem na Prahu a odpoledne/nave er

ibyly spoje v opa ném sm ru. Vyšší je i po et víkendových spoj .
 V srpnu bylo nainstalováno silni ní zrcadlo v k ižovatce nám stí J. Alise x Mariánská.
 Jedná se o rozší ení nabídky nádob/pytl  na t íd ný odpad (papír, plast) o další ulice.
 V Rožmitálské a Husov  ulici nabízí editelství silnic a dálnic zajišt ní bezplatné

vým ny oken v rodinných domech a bytech, v místnostech sousedících s hlavní
silnicí. S koordinátorem akce je p edjednáno, že zjistí i zájem o antismogové sít , kdy
by hromadná objednávka t chto sítí mohla znamenat nižší cenu.

 P ibližn  do 25. zá í je možné se na stavebním ú ad  seznámit s podklady rozhodnutí
ve v ci územního ízení pro 2. ást obchvatu P íbrami.

3) H išt  Na Cvi
T. Mosler shrnul d ív jší jednání s  vedením m sta (sch ze s p. starostou Konvalinkou, opakovaná
setkání s paní místostarostkou Brožíkovou) a aktuální stav. Paní místostarostka slíbila financovat
ochranné sít  a sít  do branek z místostarostenské rezervy. Po terénních úpravách zajišt ných
dobrovolníky a Technickými službami byl zahájen provoz h íšt , jsou p ipraveny sít . OsV d kuje
všem, kte í s touto akcí pomáhali a pomáhají, za podporu.
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4) Strojovna
T. Mosler informoval o vývoji ohledn  objektu strojovny v areálu bývalého Dolu Marie. Strojovna byla

stem nabídnuta do výp ky divadlu k uskladn ní dekorací a jako garáž pro mikrobus. OsV
o tomto zám ru nebyl informován (protože se jednalo o výp ku organizaci m sta, nebyl zám r
oznámen na ú ední desce). Odbor správy majetku i p edchozí pan starosta p itom v li (naposledy
na základ  písemné komunikace z r. 2018) o zájmu OsV o využití t chto prostor. B ezohoráci mají
o objekt dlouhodobý zájem za ú elem vybudování spole enského sálu. Starosta následn  p islíbil,
že m sto bude pro pot eby divadla hledat jiné prostory.

5) P ísp vek 5.000 K  od m sta na administrativní aj. innost OsV
OsV projednal možnosti využití provozního p ísp vku m sta.

6) Požadavky ob an
T. Mosler seznámil p ítomné s požadavky, zjišt nými „v terénu“ od ob an  z oblasti Prokopské,
Pahorku, Mariánské. ást již byla p edložena m stu (nap . zvelebení prostor pro kontejnery na

íd ný odpad u Atolla), n které z nich už byly spln ny (nap . blokové išt ní Mariánské).

7) Souhrn aktuálních priorit (silni ní odd lení) v návrhu rozpo tu m sta 2020
T. Mosler seznámil p ítomné s požadavky, které jsou v souladu s podn ty OsV pro Samostatné
odd lení silni ního hospodá ství za azeny do návrhu rozpo tu na rok 2020:

 Zast ešení autobusové zastávky na nám stí J. A. Alise a vybavení lavi kou/sedátkem
 Vydlážd ní ulice Pod Struhami
 Vybavení autobusové zastávky p ed domovem d chodc  lavi kou nebo sedátkem
 Oprava propadu vozovky ve spodní ásti nám stí H. Kli ky (u domu p. 87)
 Kompletní vým na povrchu vozovky v západní ásti ulice U Prokopa (od Prokopské ulice

k . p. 500), v ulici Pahorková a v ulici Josefa Bartoše
 Oprava ásti chodníku na nám. J. A. Alise, od nám stí sm rem k Prokopské ulici, nalevo

od parkovišt  u restaurace Atollo
 Oprava n kolika úsek  chodníku Na Pahorku v ástí pat ící m stu – na n kolika místech

poškozený beton

Další požadavky jsou za azeny z d ív jších let nebo na základ  samostatných podn  jednotlivých
ob an . Rozpo et prochází vícekolovým projednáváním a schvalováním v rámci m stského ú adu
a ze strany vedení m sta. Existence návrhu není zárukou jeho brzké realizace. Kone nou podobu
rozpo tu bude na za átku roku 2020 schvalovat zastupitelstvo m sta.

8) R zné, diskuse, záv r
OsV projednal možnost umíst ní mobilního WC ve spodní ásti nám stí H. Kli ky. OsV se dohodl,
že zaurguje opravu/vým nu plakátovací plochy na nám stí. OsV se dále dohodl, že požádá Odbor
životního prost edí o náhradní výsadbu za dva stromy (p ed n kolika lety pokácené) u k íže
u k ižovatky ulic Ve Svahu a Žežická. OsV projednal zlepšení ve ej. osv tlení u h išt  Na Cvi .

OsV se seznámil s upozorn ním na problematickou situaci, která se týká p ístupové komunikace
k zahrádkám u Litavky (u ulice Heyrovského). OsV bude informovat ob any o nutnosti obez etného
pohybu v dané lokalit  (um le vytvo ené p ekážky na komunikaci). V záležitosti probíhá již n kolik
let správní ízení o ur ení charakteru cesty, která áste  vede p es soukromý pozemek.

OsV se seznámil se stížností ob an  na opakovaný hluk z klubu „Za 5 dvanáct“. lenka OsV
M. Škodová projedná záležitost se zástupci klubu, následn  budou informováni st žovatelé.

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

Zapsal T. Mosler, B ezové Hory dne 10. zá í 2019


