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Schůze Osadního výboru Březové Hory
dne 9. června 2022

Zápis a usnesení

Přítomní členové: T. Mosler, J. Horák, V. Srnka, B. Šimek, M. Škodová
Hosté: J. Konvalinka (starosta Příbrami), M. Buršík (1. místostarosta Příbrami), P. Mácha (ředitel
Technických služeb), veřejnost

1) Úvod
Předseda Tomáš Mosler přivítal účastníky schůze Osadního výboru Březové Hory (OsV BH)
a představil program schůze.

2) Úvodní příspěvek pana starosty Konvalinky
J. Konvalinka přivítal občany. Shrnul aktuální informace k chystané rekonstrukci Prokopské ulice.
9. června 2022 byly otevřeny obálky s nabídkami. Zahájení rekonstrukce se předpokládá během
letních měsíců.

3) Diskuse s vedením města
T. Mosler zmínil zpoždění projektové dokumentace k Prokopské ulici. Dále informoval o chystané
rekonstrukci náměstí J. A. Alise, o stavbě chodníku u čerpací stanice OMV a dalších akcích. Zmínil
také chybějící vydláždění ulice Pod Struhami a chybějící chodník v Anenské ulici. Bankomat se řeší
už 2,5 roku.

J. Konvalinka informuje o realizovaných investičních akcích na Březových Horách od r. 2018. Je
spokojen s rekonstrukcí hasičské zbrojnice a s chystaným muzeem hasičské techniky.

M. Buršík uvádí, že Březové Hory byly za posledních 20 let podinvestované, nyní to město
napravuje. Zmiňuje architektonickou soutěž na nám. J. A. Alise. T. Mosler doplňuje, že soutěž
vzešla z iniciativy M. Škodové a M. Profanta. J. Konvalinka zmiňuje obtíže při prosazení soutěže
v Radě města.

Následně probíhá debata o (ne)dostatku investic na Březových Horách a jejich tempu (zejména
Prokopská ulice). Starosta uznává, že práce na projektu trvala dlouho, s projekční kanceláří byla
problematická domluva.

Občan zmiňuje zvýšení daně z nemovitostí a táže se, jak byly příslušné peníze využity.
J. Konvalinka zmiňuje, že zvýšení daně schválilo předchozí vedení. Dále probíhá diskuse
o jihovýchodním obchvatu města. J. Konvalinka zmiňuje škrty finančních prostředků, obává se
odkladu.

T. Mosler hovoří o komplikacích při realizacích záměrů – hřiště Na Cvičně, bankomat, závora
u vysílače. M. Buršík vysvětluje, proč umělý trávník Na Cvičně nebyl podpořen. Vychází najevo, že
vedení města bylo dosud přesvědčeno, že OsV BH požaduje pro Cvičnu granulátové desky, nikoli
umělý trávník. Tato skutečnost ovšem byla uvedena již v loňské korespondenci s městem.
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Občan zmiňuje nutnost opravy mostu v Husově ulici u Kauflandu. J. Konvalinka uvádí, že oprava je
odložena z rozpočtových důvodů.

Dále probíhá diskuse o dílčích opatřeních a podnětech mezi občany a vedením města. (Opravy
komunikací, bankomat, provoz kamionů na mostě v Husově ulici, prostor kolem vodárny, zastávka
v Rožmitálské ulici – návrh na označení „Březové Hory“).

J. Konvalinka a M. Buršík se loučí, z časových důvodů opouštějí schůzi.

4) Diskuse s ředitelem Technických služeb
Slova se ujímá P. Mácha. Děkuje za spolupráci s osadními výbory. Hovoří o sekání trávy, nelze
bohužel stihnout vše (nedostatek pracovníků). Proběhla další diskuse o činnosti TS. P. Mácha se
loučí a odchází.

5) Diskuse
Občan se dotazuje na prostředky v „osadním fondu“ a na strojovnu dolu Marie. T. Mosler
a M. Škodová hovoří o strojovně. T. Mosler shrnuje čerpání prostředků a dřívější a aktuální záměry
(Cvična, bankomat, závora u vysílače, altány). Informuje o memorandu mezi městem a osadními
výbory o převodu nevyčerpaných prostředků do dalšího volebního období.

Občan poukazuje na opravy chodníků. Dále probíhá diskuse o strojovně, o vyhlídce u vysílače
a o kultivaci porostu v lese Koráb. Zástupce dobrovolných hasičů informuje o počtu členů,
o rekonstrukci hasičské zbrojnice, hasičském muzeu a dalších činnostech. M. Škodová děkuje
redaktorovi Březohorských střípků.

T. Mosler poděkoval přítomným za účast a ukončil schůzi Osadního výboru.

Zapsali T. Mosler a B. Synková, Březové Hory dne 9. června 2022


