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Sch ze Osadního výboru B ezové Hory
dne 19. listopadu 2019

Zápis a usnesení

ítomní lenové: J. Horák, T. Mosler, V. Srnka, B. Šimek, M. Škodová
Hosté: M. Buršík (místostarosta P íbrami), ve ejnost

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

a p edstavil program sch ze.

2) Shrnutí innosti a probíhající a plánované akce
T. Mosler seznámil p ítomné s letošními zm nami, v nichž se angažoval OsV BH (zlepšení
autobusového spojení do Prahy, rekonstrukce h išt  Na Cvi , nová lavi ka u domova d chodc ,
silni ní zrcadlo u kostela, nová plakátovací plocha na nám stí aj.). Dále shrnul probíhající
a plánované akce (rekonstrukce Prokopské ulice, obnovení p šiny u erpací stanice na Drkolnov ,
autobusová ekárna na nám stí, oprava op rných zdí, renovace chodníku kolem kostela sv.
Vojt cha aj.)

3) Architektonická sout ž (nám stí J. A. Alise), strojovna, výro í vysv cení kostela sv.
Vojt cha
M. Škodová pozdravila ú astníky. Informovala o zám ru OsV dosáhnout vyhlášení architektonické
sout že na rekonstrukci nám stí J. A. Alise. B žný postup jen na základ  projektové dokumentace
není podle OsV v památkov  významném prostoru vhodný. Je v plánu sch zka s p. starostou v této
záležitosti. Dále zazn ly informace o strojovn  bývalého dolu Marie. Prostory jsou momentáln
pronajaty divadlu, OsV chce navázat na innost p edch dc , p eje si zde z ídit multifunk ní prostor.

sto o prostorách strojovny jedná. Na záv r M. Škodová informovala o chystaných oslavách
130. výro í vysv cení kostela sv. Vojt cha (zá í 2020) a o zám ru ve ejné sbírky na zvon pro tento
kostel. I o t chto záležitostech probíhají jednání s m stem.

4) P ísp vek pana místostarosty Buršíka
M. Buršík pozdravil ú astníky a pod koval za pozvání. Uvedl, že b ezohorský obvod je nejaktivn jší,

je se tu nejvíce v cí – p íklad toho, jak by to m lo fungovat. Následn  shrnul probíhající
a chystané investice a opravy:

• Rekonstrukce Prokopské ulice – teprve bude uzav ena smlouva na novou projektovou
dokumentaci (v . plynofikace). Radnice cítí, že je pot eba ud lat na B ezových Horách
mnohem víc práce než v minulých letech.

• Anenská ulice – p ipravuje se dokumentace pro výstavbu chodníku (úsek u garáží).
• Rozší ení hasi ské zbrojnice – dokumentace je hotová.
• Op rn  zdi – sesuv nehrozí.
• Parovod u dolu Prokop – nezjišt n vlastník, nachází se na pozemku m sta, na ízeno

odstran ní (provede m sto).
• Autobusová ekárna na nám stí J. A. Alise – schválena památká i.
• Rekonstrukce nám. J. A. Alise – vedení m sta je pro architektonickou sout ž, velmi dobrý

zám r.
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• 130. výro í vysv cení kostela sv. Vojt cha – m sto rádo pom že s realizací, v . finan ní
podpory p i zajišt ní nového zvonu (podobný p ípad jako nové varhany na Sv. Ho e).

Dále M. Buršík shrnul b ezohorské položky ve stávajícím návrhu rozpo tu m sta na rok 2020:
Prokopská ulice, ZŠ B ezové Hory (oprava st echy), opravy a výspravy n kolika ulic, oprava
chodníku vedle parkovišt  u restaurace Atollo. Na záv r zmi uje ur ité nedostatky nových
autobusových ekáren (návrh m stský architekt Ing. Malý) – i dešti prší do vnit ního prostoru,
bo nice jsou p íliš krátké. Je možnost ekárny zlepšit.

5) Diskuse
Po úvodních vystoupeních následovala diskuse s dotazy na M. Buršíka.

T. Mosler: Ptá se na termín dokon ení projektové dokumentace na rekonstrukci Prokopské ulice.
M. Buršík: Neví p esn , bývá to jeden rok.

astnice sch ze (zástupkyn  Církve eskoslovenské husitské): Zmi uje, že p íští rok bude
100. výro í vzniku C SH. Poukazuje na nutnost opravy zvonu. Ptá se, zda lze p i výro í

íští rok spolupracovat.
M. Škodová: Chválí kostelní akce. Oslavy by mohlo být možné spojit. Zmi uje možnost dotací ze

strany m sta.

astník sch ze (bývalý p edseda OsV BH): Chválí likvidaci parovodu. Dotazuje se na nedalekou
vodní nádrž bývalých Rudných dol . Prý pat í m stu. Nešel by zavézt, nap . sutí z likvidace
parovodu?

M. Buršík: D kuje, dobrá p ipomínka.

astník sch ze: Z dlouhodobého hlediska hodnotí vedení m sta špatn , samé „p íští rok“
(Prokopská, nám stí). Na B ezové Hory nejsou peníze, drobnosti ano, ale podstatné v ci se
ned lají, lidé jsou nespokojení. Odkazuje na smlouvy p i p ipojení m sta B ezové Hory
k P íbrami, nic nespln no. B ezové Hory p itom jsou perlou P íbrami. Zmi uje možné
odtržení BH od P íbrami, apeluje na zlepšení situace.

M. Buršík: Špatné hodnocení ho mrzí, chápe nespokojenost. Souhlasí s tím, že m sto BH
zanedbává. Odtržení by bylo komplikované. Bylo by lepší dát vedení m sta šanci a soudit až
po ty ech letech, snaží se. Vedení m sta si uv domuje, že v posledních letech byly BH
neprávem upozad ny. Prokopská ulice má být do voleb 2022 hotová. Na zám ru
rekonstrukce nám stí J. A. Alise se bude pracovat, je zapot ebí sou innost (již probíhá).

M. Škodová: Poukazuje na p ísliby d ív jšího p. starosty p i p edchozí sch zi s ob any BH v b eznu
2019, na jejichž realizaci zatím nedošlo.

M. Buršík: Je si tohoto v dom, oce uje aktivitu OsV BH.
astnice sch ze: Zmi uje ro enky rodák , uvedena nap . plynofikace v ásti pod nám stím.

ív jší p. starosta navrhl, a  si ob ané sami zaplatí projekt. Poukazuje na nedostatek
investic. BH slouží m stu jako zdroj turistického ruchu, k emu je ale m sto B ezovým
Horám, k ni emu.

T. Mosler: Vrací se k projektové dokumentaci na Prokopskou ulici. Dle vyjád ení odboru investic
z p elomu ervna a ervence m la být dokumentace dokon ena do konce r. 2019. Následn
dle aktuálních informací za rok od nyn jška – realizace se vzdaluje, spíše než p ibližuje.
Zmi uje nedostate ný objem investic na BH v uplynulých letech, srovnává s Novým
rybníkem, kam v posledních t ech letech m sto investovalo cca 35 milion  korun.
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M. Buršík: Popisuje komplikace s projektovou dokumentací na Prokopskou ulici. Postupy m sta jsou
v p ípad  investic složit jší než v soukromé firm . Rada m sta odsouhlasila uzav ení nové
smlouvy na projektovou dokumentaci. Nový rybník dle jeho názoru vyhrál hnutí Ano volby.
Dvacet malých akcí není vid t, chce ešit v tší území.

astník sch ze (bývalý p edseda OsV BH): Poukazuje na to, že Prokopská ulice je deset let
v havarijním stavu. Nejde o b žnou opravu. Zmi uje únik vody.

M. Buršík: Vrací se k pr tah m kolem smlouvy, za které m sto nem že.
astník sch ze: Nedoporu uje uvažovat o odtržení BH. Zmi uje nedobrovolné spojení obou m st.

astník sch ze (zástupce C SH): Mají v Prokopské ulici dva domy vhodné k ubytování (sociální
bydlení). Pot ebují zavést plynové vytáp ní, úprava závisí na rekonstrukci Prokopské ulice,
riziko nep id lení p islíbeného p ísp vku na úpravu dom . Ptá se na harmonogram opravy.

M. Buršík: Konkrétní datum nem že íci, m sto nechce zahájení oprav odkládat. Až bude v t
smluvní termín dokon ení projektové dokumentace, zašle smlouvu p. Moslerovi.

astník sch ze: Ptá se M. Buršíka, zda je p esv en, že se povede do konce volebního období
Prokopskou dokon it. Je to v c ve ejné správy. N kdo musí být zodpov dný za pr tahy.

M. Buršík: V í v to, nepsal by do rozpo tového výhledu n co, o em není p esv en.

astník sch ze: Upozor uje na problémy s vodou p i p ívalových deštích v Horymírov  ulici,
zatéká do sklepa. Vpusti nejsou schopny všechnu vodu pojmout. V ulici kolem restaurace
U Modré ko ky sm rem dol  není v bec kanalizace.

M. Buršík: Žádá o zaznamenání do zápisu.
V. Srnka: Zmi uje, že tato záležitost se ešila p i rekonstrukci Heyrovského ulice (cca rok 2006).

OsV tehdy upozornil m sto, že kanálové vpusti jsou 3 cm nad povrchem dlažby. Dle
tehdejšího vyjád ení ze strany m sta se prý závada odstraní p i další rekonstrukci.

astník sch ze: Poukazuje na problémy s kanalizací v Libušin  ulici.
M. Buršík: Žádá op t o zaznamenání do zápisu.

V. Srnka: Vrací se k rekonstrukci Prokopské ulice, shrnuje dosavadní pr h. Rekonstrukce v .
plynofikace byla mezi prvními požadavky OsV v r. 2001. Obává se, že se mohou vyskytnout
další chyby a m že dojít k op tovnému odkladu. Apeluje na zachování dlažby na vozovce
a na chodníku v ásti navazující na nám stí. Kritizuje pr h opravy op rných zdí. Ze
u restaurace Na Vrší ku je v havarijním stavu, p itom není v projektu v bec zahrnuta. Ptá se,
pro  ob ané BH nebyli informováni p edem. Žádá M. Buršíka o vyjád ení k obchvatu m sta.

astník sch ze (bývalý p edseda OsV BH): Dodává, že plynofikace v Prokopské ulici se týká jen
deseti dom .

M. Buršík: Stojí si za tím, že Prokopskou m sto do konce r. 2022 opraví. Na oprav  op rných zdí se
pracuje. K obchvatu prob hlo ve ejné slyšení, stavební ú ad eší vypo ádání p ipomínek

sta P íbram. M sto se nebude odvolávat, m že ale dojít k odvolání ze strany jiných
astník ízení. V í, že výstavba obchvatu za ne v r. 2025.

astník sch ze: P ipadá mu, že vše vyšumí do ztracena. Slibována pobo ka pošty, není. Chybí
bankomat.

M. Buršík: Poukazuje na to, že umíst ní bankomat  nem že m sto ovlivnit.

astník sch ze: Chválí vedení m sta, vyšlo vst íc p i oprav  zdi b ezohorského h bitova, zlepšení
po nástupu nového vedení m sta. Zbourala se vrátnice u dolu Anna, situace není úpln ernobílá.
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astník sch ze: Je p ekvapen informací o stavb  obchvatu až v r. 2025. P i ve ejné sch zi
s ob any v r. 2018 bylo eno, že pro druhou etapu je vše p ipraveno. Kde se stala chyba?

M. Buršík: Je obtížné sd lovat datum. M sto toto nemá v moci.
astník sch ze: Ptá se, v em je problém.

M. Buršík: Ministerstvo dopravy a SD za adilo obchvat do programu akcí až v r. 2018. Zmi uje
výkup pozemk , provád cí projekty, p ipomínky.

astník sch ze: Má pochybnosti o termínu rekonstrukce Prokopské ulice, dokon ení ady projekt
ve m st  se protahuje.

M. Buršík: Zmi uje zasedání zastupitelstva, kde je vždy uvád no, jaké akce se realizují. Ke
zpožd ním bohužel dochází.

astník sch ze ( len Klubu vojenské historie P íbram): V kv tnu 2020 bude na nám stí J. A. Alise
rekonstrukce bitvy (p ipomenutí událostí konce 2. sv. války), doufá ve finan ní podporu

sta. Ze slov pana místostarosty mu vyplývá, že kone  za íná chápat, že P íbram je
edm stí B ezových Hor.

astnice sch ze: Ptá se na váno ní výzdobu na BH – strašlivá, vlastn  žádná. Na BH dv  vlo ky
na sloupech osv tlení a nevyhovující strom.

M. Buršík: Váno ní ozdoby pat í pod Technické služby, nedokáže nyní odpov t.
astnice sch ze: Navrhuje strom na nám stí pokácet.

M. Škodová: Vylepšení váno ní výzdoby je v plánu.

astnice sch ze: Bude zárove  s rekonstrukcí nám. J. A. Alise i rekonstrukce nám. H. Kli ky?
M. Buršík: Toto bude p edm tem diskusí.
M. Škodová: Pracovní skupina architekt  je pro za azení prostoru nám. H. Kli ky do architektonické

studie – jedná se spole  s nám. J. A. Alise o jeden urbanistický celek. Bude záležet na
vedení m sta.

astník sch ze: Není zde bankomat, chyb jí základní obchody. Autobusy MHD jezdící z BH
asov  nenavazují na p ípoje (nap . rychlíky do Prahy, pošta ve staré P íbrami). M lo by se

s tím n co ud lat.
M. Buršík: Žádá o uvedení problém  s návazností MHD do zápisu, bude se tím zabývat.

astník sch ze (bývalý p edseda OsV BH): Reaguje na p edchozí komentá e. Bankomaty jsou
u Kauflandu a u Billy, blíž není vhodný objekt. Ur itou p ekážkou je také existence
památkového ochranného pásma. Vhodný objekt se nenašel ani pro poštu. Strom na
nám stí byl zkontrolován, je v po ádku, nepadá. Obchodníci zde nemají dostate né tržby.

M. Buršík: Osloví dv  banky používané m stským ú adem, požádá je o vyjád ení.

6) Záv r
T. Mosler: D kuje p. místostarostovi za ú ast.
M. Buršík: D kuje. Jsou to vážná témata. Jako nejv tší dluh vnímá Prokopskou ulici. Lou í se.

Na záv r M. Buršík p edal T. Moslerovi písemné podklady k rozpo tovaným akcím na rok 2020.
T. Mosler pod koval ú astník m za pozornost a ukon il sch zi Osadního výboru.

Zapsali T. Mosler a B. Synková, B ezové Hory dne 19. listopadu 2019


