Sch ze Osadního výboru B ezové Hory
dne 11. ervna 2020
Zápis a usnesení

ítomní lenové: T. Mosler, J. Horák, 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 :
Probíhají jednání s m stem o dokon ení plynofikace B ezových Hor.
Projektová dokumentace na Prokopskou ulici má být dokon ena do konce roku 2020.
V dohledné dob by m lo být vypsáno výb rové ízení na generel kanalizace. V rámci
tohoto generelu bude mj. nov posouzena kapacita kanalizace v ulicích Horymírova,
emošenská a dalších.
Dle vyjád ení Technických služeb nelze v ulici Šemberova doplnit další uli ní
osv tlení.
Ve v ci umíst ní mobilního WC v dolní ásti nám. H. Kli ky požaduje m sto doplnit
písemný souhlas vlastník soukromého pozemku.
Vyjád ení M stské policie k požadavku OsV na bezpe nostní kameru v horní ásti
nám. H. Kli ky: „Na nám. H. Kli ky je již jeden kamerový bod osazen a jeho viditelnost
je v sou asné dob pro MP i P R dosta ující.“
P i integraci Rožmitálska (p edb žn konec roku 2020) do systému Pražské
integrované dopravy (PID) bude prov ena možnost zastavování na zastávce
„rozcestí Zdabo “ (u Jídelny na 21. km) t ch autobus na linkách do/z Prahy, které
nyní kolem zastávky projížd jí sm rem do/z garáží.
3) Bankomat
Místostarosta p. Buršík zaslal OsV vyjád ení k možnému umíst ní bankomatu v centru B ezových
Hor. Dv velké banky tento zám r zamítly jako nerentabilní. P. místostarosta zprost edkoval
nebankovní nabídku, u které navrhl spoluú ast z rozpo tu OsV ve výši 3.570 K (v . DPH) m sí
(jedna tvrtina náklad ). OsV s tímto zp sobem ešení nesouhlasí a domnívá se, že b žnou
ob anskou vybavenost by nem l spolufinancovat. Byl projednán další postup v této v ci.
4) Strojovna
OsV p ijal následující usnesení . 1/2020 (5 pro – 0 se zdrželo – 0 proti): „Osadní výbor potvrzuje
zájem o p estavbu strojovny bývalého Dolu Marie na spole enský sál, v návaznosti na priority OsV
z roku 2019 i na komunikaci p edchozího OsV s m stem, a žádá m sto o zahájení krok vedoucích
k této p estavb .“
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5) St l pro h išt Na Cvi
OsV p ijal následující usnesení . 2/2020 (5 pro – 0 se zdrželo – 0 proti): „OsV schvaluje koupi stolu
a materiálu pro uchycení a montáž za ú elem dovybavení ve ejného h išt Na Cvi
za cenu do
5.000 K , s úhradou z investi ních prost edk p id lených m stem pro OsV.“
6) Ob erstvení
OsV p ijal následující usnesení . 3/2020 (5 pro – 0 se zdrželo – 0 proti): „OsV schvaluje nákup
ob erstvení pro ve ejnou sch zi OsV v roce 2020 za cenu do 3.000 K , s úhradou z finan ního
ísp vku poskytnutého m stem P íbram pro ú ely innosti OsV BH dle smlouvy 210/OVV/2020.“
7) R zné, diskuse
Osadní výbor p edloží m stu následující požadavky a dotazy:
Možnost umíst ní silni ního zrcadla v k ižovatce ulic Ke Korábu a Husova
Možnost umíst ní zna ky „Obytná zóna“ nebo „D ti“ v oblasti ulice U Prokopa
Vysazení net esku na op rných zdech u Dolu Anna, dle p vodního zám ru
Montáž ochranné sít na h išti Na Cvi
sm rem k ulici Kladenská
Možnost poskytnutí ur itého po tu výtisk zpravodaje Kahan k distribuci v trafice, kv li
výpadk m v distribuci Kahanu na ur itých adresách
Orienta ní termín pokácení stromu na nám stí

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

Zapsal T. Mosler, B ezové Hory dne 11. ervna 2020
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