Sch ze Osadního výboru B ezové Hory
dne 1. íjna 2019
Zápis a usnesení

ítomní lenové: T. Mosler, V. Srnka, B. Šimek, M. Škodová
Omluveni: J. Horák
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 :
Obchvat P íbrami (úsek Bohutín–Brod) – v listopadu by m l stavební ú ad zve ejnit
rozhodnutí ve v ci územního ízení.
P šina u erpací stanice OMV na Drkolnov (obvod BH) – v míst v d sledku
výstavby P+R parkovišt zanikla vyšlapaná cesta. Odbor investic eviduje lo ský
požadavek ob an na obnovení cesty. Pokud bude akce schválena v rozpo tu, m la
by být v roce 2020 provedena výstavba chodníku s mlatovým nebo dlážd ným
povrchem.
P ekážky na pozemku/komunikaci u Litavky, nedaleko ulice Heyrovského – vzhledem
k tomu, že se jedná o soukromý pozemek a ve ejný/neve ejný charakter cesty je
edm tem sporu, OsV nem že, krom již zve ejn ného upozorn ní ob an a turist
na nebezpe í, v záležitosti init jiné kroky. (Ve v ci probíhá dlouhodobé správní ízení
mezi soukromými osobami – majiteli dot ených pozemk .)
Výsadba nových strom u k ížku (k ižovatka ulic Žežická x Na Svahu) – dle Odboru
životního prost edí nelze z d vodu nedostatku místa a existence inženýrských sítí
vysadit v míst nové stromy. (P vodní kaštany byly pokáceny v roce 2017.) Lze
vysadit nové stromy na prot jším trávníku. OsV požádá o kompromisní ešení
v podob výsadby ke , z d vodu zkulturn ní bezprost edního okolí k ížku.
Cyklistická koncepce m sta P íbram – p ítomní byli na základ materiálu seznámeni
s možnou novou cyklotrasou v Mariánské ulici a s možným uzav ením ásti
Mariánské ulice (v úseku mezi železni ním p ejezdem a za átkem souvislé zástavby)
pro motorovou dopravu. Z materiálu vyplývá, že varianta s omezením provozu v ásti
Mariánské ulice je spíše jen hypotetická. OsV s p ípadným zákazem motorové
dopravy v daném úseku nesouhlasí.
Nepo ádek na pozemku u vysíla e (nedaleko bývalého dolu Prokop) – T. Mosler
v zá í jednal s vedením Odborného u ilišt v ulici Pod Šachtami, kterému je sv eno
hospoda ení s tímto pozemkem (pozemek pat í St edo eskému kraji), a p edložil
ání ob an opat it vjezdy na tento pozemek závorami. P i jednání bylo domluveno,
že OsV zašle škole oficiální požadavek, ke kterému se škola vyjád í.
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3) Zám r rekonstrukce nám stí J. A. Alise
OsV p ijal, v návaznosti na své d ív jší sch ze a s ohledem na zám r m sta otev ít otázku
rekonstrukce nám stí J. A. Alise v roce 2021, následující usnesení . 7/2019 (4 pro – 0 se zdrželo –
0 proti): „OsV nadále trvá na tom, aby byla v tomto volebním období zahájena p íprava (v etn
architektonické sout že) rekonstrukce nám stí J. A. Alise. OsV nesouhlasí s tím, aby byla
rekonstrukce nám stí odkládána kv li rekonstrukci Prokopské ulice. Na rekonstrukci Prokopské
ulice již je vy len na významná ást prost edk a v dohledné dob by m la být dokon ena
projektová dokumentace. Jedná se o dv nezávislé a srovnateln pot ebné investice v turisticky
frekventované lokalit v P íbrami.“
4) Požadavky v gesci Samostatného odd lení silni ního hospodá ství
T. Mosler seznámil p ítomné s požadavky (chodníky, silnice) za azenými do prvního kola
projednávání návrhu rozpo tu m sta P íbram na rok 2020.
5) Ve ejná sch ze OsV
Bylo dohodnuto, že v druhé polovin listopadu 2019 se bude konat sch ze OsV za ú asti
ve ejnosti, na kterou budou pozváni pan starosta, paní místostarostka a pan místostarosta.
6) R zné, diskuse
OsV se seznámil s vyjád ením provozovatel klubu „Za 5 dvanáct“ ve v ci d íve
edložené stížnosti ob an .
OsV projednal možnost uspo ádání setkání i spole enské akce v domov d chodc .
OsV projednal možnost spolupráce s b ezohorskou farností p i p íležitosti 130. výro í
(zá í 2020) vysv cení kostela sv. Vojt cha na B ezových Horách.
OsV projednal podn t ob an ve v ci nevyhovujících as odjezdu MHD ve sm ru ze
staré P íbrami na BH a ve sm ru z BH na vlakové nádraží.
OsV d kuje J. Horákovi za as a úsilí v nované renovaci h išt Na Cvi
.

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

Zapsal T. Mosler, B ezové Hory dne 1. íjna 2019
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