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Sch ze Osadního výboru B ezové Hory
dne 22. zá í 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 :

 Ve ejné osv tlení (Na Cvi , Šemberova) – m sto nechá vytvo it generel ve ejného
osv tlení. V Šemberov  ulici nelze dle m sta umístit osv tlení na konzolu telefonního
vedení na dom .

 Ve spodní ásti nám stí H. Kli ky bylo umíst no mobilní WC.
 Do ulice Na Cvi  byl umíst n kontejner na bioodpad. Technické služby budou

požádány o ozna ení samolepkou.
 Rozpo et 2021 – krom  pr žných požadavk  byla do rozpo tu nov  navržena dv

tská h išt  a p estavba strojovny Dolu Marie.
 Chátrající stavby: . p. 173 – probíhá ízení o demolici; garáž u Hornického muzea –

situaci eší stavební ú ad
 Hasi ské muzeum – Rada m sta schválila p ijetí dotace na p estavbu. Dotaci je nutno

využít do léta 2021. Odbor investic momentáln eší zajišt ní p ípravy projektové
dokumentace.

 Strojovna – bude osloven p. starosta s dotazem ohledn  aktuálního stavu. OsV
považuje p estavbu strojovny na spole enský sál za vhodnou i vzhledem k aktuálnímu
materiálu zpracovanému pro m sto P íbram, který se v nuje strategii cestovního
ruchu a který doporu uje využít industriální prostory v P íbrami k vytvo ení
spole enské/kulturní místnosti.

3) Bankomat
Osadní výbor znovu projednal možnost umíst ní bankomatu nebankovní spole nosti na B ezových
Horách, se spolufinancováním z prost edk  osadního výboru ve výši 3.000 K  bez DPH m sí .
Dle nových zjišt ní osadního výboru p ímo u dané firmy lze bankomat umístit i na dobu jednoho
roku, s možností prodloužení (p vodní informace z m sta hovo ily o nutnosti provozu po dobu t í
let). Vzhledem k této nové okolnosti p ijal osadní výbor následující usnesení . 4/2020: (5 pro – 0 se
zdrželo – 0 proti): „Osadní výbor schvaluje p ísp vek z prost edk  osadního výboru na provoz
bankomatu od firmy ATM Point CZ po dobu 1 roku ve výši 3.000 K  bez DPH m sí .“



2/2

3) Architektonická sout ž – nám stí J. A. Alise
Osadní výbor projednal aktuální stav p íprav arch. sout že. Na jednání pracovní skupiny se zástupci

sta bylo mimo jiné poukázáno na nutnost zahrnout do sout že i chodník kolem kostela (odd lení
památkové pé e souhlasí s návrhem Ing. arch. Profanta, který klade d raz na zachování stávajících
dlažebních kostek a na obnovu podoby mozaik) a na provedení – p i samotné realizaci rekonstrukce
– odpovídajících opat ení k p edejití budoucích problém  s podložím.

4) Rekonstrukce Prokopské ulice
Osadní výbor projednal situaci p ed jednáním pracovní skupiny v dalším týdnu. OsV má zájem na
co nejvyšším zachování a využití stávajících dlažebních kostek (ve vozovce pod asfaltem)
a obrubník .

5) Plynofikace
T. Mosler informoval o aktuálních informacích z m sta. Oproti d ív jším p íslib m není v roce 2021
s novou plynofikací (krom  Prokopské) po ítáno. Zárove  m sto není schopno p edložit výhled –
harmonogram plynofikace do budoucích let. M sto je ale aspo  ochotno p ehodnotit možnost
plynofikace ulice Pod Struhami, spole  s jejím vydlážd ním (2021).

6) Nová d tská h išt
OsV v lét  2020 na základ  podn tu od ob an  oslovil p. místostarostu se zám rem vytvo ení dvou
nových d tských h iš  na BH. Pan místostarosta tento zám r podporuje. V návaznosti na jednání
OsV a setkání T. Moslera se zástupcem dodavatelské firmy (dle doporu ení Technických služeb)
bude oslovena dodavatelská firma se žádostí o finální cenovou nabídku, nabídka bude následn

edána m stu.

Aktuální p edstava OsV je taková, že h išt  by vznikla u Prokopského kostelíka (v ásti sm rem
k u ilišti; zde spíše pro menší d ti) a u školního h išt  (naproti "rozkvetlé louce"; zde spíše pro starší

ti). Kone nou realizaci obou h iš  musí schválit Rada m sta.

7) Odložení ve ejné sch ze osadního výboru
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se letos nebude konat podzimní ve ejná sch ze OsV
s ob any a p edstaviteli m sta. O vhodném novém termínu budou ob ané v as informováni.

8) R zné, diskuse
Byla znovu projednána otázka umíst ní silni ního zrcadla v k ižovatce ulic Ke Korábu a Husova
(m sto umíst ní momentáln  nechce ešit, ale nevylu uje to do budoucna) a umíst ní zna ky
„Obytná zóna“ nebo „D ti“ v oblasti ulice U Prokopa (m sto bylo v lét  dvakrát dotázáno, dle
vyjád ení se jedná o zbyte né dopravní zna ení).

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

Zapsal T. Mosler, B ezové Hory dne 22. zá í 2020


