Zápis ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost,
konané ve Vestci dne 05. 02. 2015
Začátek v 18:00, konec v 19:50
Přítomni:
Eduard Jarolímek
Roman Fritschka
Tomáš Krátký
Zdeněk Cihlář
Milan Petrus
Zdeněk Vočka
Tibor Švec, starosta jako host
Omluveni:
Marek Kowalewski
Václav Drahoš

Program:
1) Kontrola zápisu z minulé komise
2) Zákaz vjezdu nad 12 na silnici č. 603.
3) Dohoda o kamerovém systému obcí.
4) Pasporty DZ, VO a ulic.
5) Rozpracované projekty.
6) Rozbor činnosti OP Vestec.
7) Vestecká ulice
1) a)

b)

c)

d)

Komise prodiskutovala a doplnila návrh řešení nedovoleného parkování v Hrnčířské
ulici u rybníka, který vypracoval p. Vočka (OP) a projednal ho na Policii ČR. Řešení
spočívá ve vodorovném dopravním značení, které vyznačí oblouk cyklostezky
a pomocí dopravní značky V 13a doplněné zpomalovacími čočkami i prostor, kde se
nesmí parkovat. Tento bod byl splněn, dokumentace a povolení Policie ČR zajištěna,
realizace se předpokládá na jaře.
Komise byla informována o ranní kontrole, která byla provedena OP na žádost členů
komise na přechodech pro chodce u OÚ a u zastávky školního busu Vestecká
u rybníka. Na základě zjištění této kontroly komise doporučuje urychleně tyto dva
přechody přisvětlit a u přechodu u rybníka prořezat vegetaci tak, aby byla dobře vidět
značka IP 6 přechod pro chodce. Komise požádala OP o kontrolu ostatních přechodů
v obci do další schůze. Při kontrole osvětlení všech přechodů v obci Obecní policií
byly zjištěny nedostatky osvětlení u většiny přechodů v obci. Zlepšení osvětlení
přechodu u OÚ vyřešil starosta ještě během schůze objednáním nového silnějšího
svítidla, které bude společností Eltodo namontováno ihned po dodání. Osvětlení
přechodu u zastávky školního autobusu u rybníka bude realizováno zároveň
s předpokládanou výstavbou nové řádné zastávky v roce 2016. Vzhledem k tomu, že
v rozpočtu na to nebylo počítáno s penězi, bude osvětlení ostatních přechodů řešeno
projektem i realizací až v roce 2016.
Komise vyslechla informaci Zdeňka Cihláře o vykácení stromů, které ničí svými
kořeny vozovku v ulici Na Suchých. Stromy budou vykáceny s příslušnými povoleními
do jara, na jaře pak bude opravena i vozovka. Úkol trvá, povolení ke kácení získává
OÚ.
Se zástupci TS a starostou byl projednán způsob a termín (ještě v době vegetačního
klidu) ošetření vegetace přesahující nad chodníky a vozovky. Úkol trvá.

2)

Komise byla informována, že po ročním úsilí byla konečně získána většina nutných
povolení na umístění značek B 4 zákaz vjezdu nákladních vozidel s dodatkovou
tabulkou „nad 12 tun“ na silnici č. 603 u kruhového objezdu ve směru na Prahu. Po
obdržení posledního povolení budou značky osazeny TS Vestec. Čeká se na dodání
objednané dodatkové tabulky ke značce.

3)

Starosta informoval o dohodě o kamerovém systému s obcí Jesenice a obcemi, které
obsluhuje naše OP. Kamerami bude po realizaci dohody uzavřen celý prostor všech
těchto zúčastněných obcí a to v kvalitě a systému našich vesteckých kamer. Pro nás
z toho vyplývá pouze osazení jedné kamery na Vídeňskou ulici v prostoru před
motelem U Krbu. S montáží kamery na Vídeňské se čeká, až Jesenice splní svojí
část dohody. Naše dvě původní starší kamery budou namontovány na sportoviště ke
zvýšení ostrahy sportoviště a parkoviště kol u vchodu.

4)

Starosta informoval, že pověřil Václava Drahoše, aby od ledna, jako ředitel TS, pořídil
novelizaci pasportů v obci. Jelikož se pořízením a správou pasportů zabývala dříve
naše komise a měla novelizaci rovněž v plánu na další období, nabídli jsme TS
pomoc a součinnost při novelizaci pasportů silnic a dopravního značení. Za naší
komisi byl tímto úkolem již na minulé schůzi pověřen Roman Fritschka, který má
s pasportem DZ zkušenosti. Úkol i ochota pomoci ze strany komise trvá.

5)

Rozpracované projekty, informaci podává starosta.
a) Rekonstrukce ulice Průběžná. Rekonstrukce je skoro po všech stránkách připravená,
předpokládaná cena je tak vysoká, že obec musí počkat, až bude vypsána příslušná
dotace. Dotace má být vypsána do 08/2015 a do té doby by měla mít obec stavební
povolení.
b) Rekonstrukce křižovatky Vestecká x Ve Stromkách. Během roku 2015 bude
dokončena příprava všech povolení a dokumentace tak, aby rekonstrukce mohla
proběhnout v návaznosti na rekonstrukci ulice Průběžná. Příprava povolení
pokračuje.
c) Zastávky autobusů Vídeňská „u Alberta“. Dokumentace je připravená pro územní
řízení a na dalších povoleních se bude v roce 2015 pokračovat. Financování projektu
se předpokládá krajem a SFDI. Probíhá získávání souhlasů vlastníků dotčených
pozemků.
d) Chodník podle ulice Vídeňská. Realizace tohoto již dlouho připraveného projektu se
předpokládá v letošním roce. Čeká se na vypsání dotace (do 15. 6. 2015) a souhlasy
vlastníků.
e) Cyklostezka Na Průhonu. Pokud se podaří státním orgánům včas vypořádat
s obstrukčními stížnostmi ze stany našich tradičních stěžovatelů bude stezka
realizována již v roce 2015. O součinnosti s obcí Jesenice vyjednává starosta. Čeká
se na vyřízení dalšího odvolání paní Bucharové Krajským úřadem. Návrh minulého
vedení Jesenice na spolufinancování výstavby trvá.
f) Starosta předložil komisi tři varianty studií na provedení zastávky, parkoviště
a obratiště autobusů, která má vzniknout u BIOCEVu. Komise se shodla na
doporučení varianty označené jako č. 2. Starosta informoval, že varianta č. 2. bude
skutečně realizována.

6)

Komise podrobně probrala předložený rozbor činnosti OP Vestec, v rámci
veřejnoprávní smlouvy pro obec Dolní Břežany a navrhla radě a starostovi vyvolat
jednání s obcí Dolní Břežany ve smyslu rozšíření této smlouvy z dosavadních dvou
hodin činnosti na minimálně šest hodin dvoučlenné hlídky na den. Do nové smlouvy
doporučuje komise zapracovat i možnost vyhovět jednorázovým požadavkům
smluvních obcí, jejichž úhrada by byla provedena hodinovou sazbou. Dne 4. 2. 2015
schválilo zastupitelstvo obce dodatek k veřejnoprávní smlouvě s obcí Dolní Břežany,
který nově rozšiřuje činnost naší obecní policie na 4 hodiny denně.

7)

Komise byla na dotaz starostou seznámena s průběhem čtyři roky trvajícího převodu
ulice Vestecká z vozovky třetí třídy na místní komunikaci a následně do majetku
a správy naší obce.

8)

Bylo dohodnuto, že TS během března dokončí značení našich cyklostezek podle
projektu, který jim vydá ing. Kolařík.

9)

Komise požádala starostu o možnost zakoupit reflexní pásky, které by OP vydávala
jako preventivní opatřením lidem, kteří jsou málo viditelní, vystavují se nebezpečí
chůzí po ulici Vídeňská za snížené viditelnosti. Starosta nákup neschválil, velitel OP
se pokusí zajistit pásky jinak, například z BESIPu.

10)

Starosta na dotaz komisi seznámil s problematikou a postupem výstavby chodníku
a veřejného osvětlení v ulici Průmyslová k objektům BIOCEVu.

11)

Bylo dohodnuto, že zpomalovací práh v ulici U Parku bude zachován a TS provedou
jeho opravu.

12)

Starosta komisi seznámil s novou prodlouženou trasou a novým jízdním řádem linky
326 platným od 1. 8. 2015. Nová trasa bude prodloužena na jedné straně
k BIOCEVu, na druhé straně pak kolem OC Chodov a Kunratického lesa kolem naší
spádové školy Campanus do zastávky „Koleje jižní město“. Nově vyjednaná trasa
vyřeší jak dopravu k BIOCEVu, tak i značně vylepší dopravu po obci a navíc obstará
dopravu k OC Chodov i k ZŠ Campanus. Jelikož i cenu se podařilo dohodnout velice
dobrou, doporučuje komise zastupitelům uvedenou změnu schválit.

Zapsal Eduard Jarolímek

