Zápis ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost konané dne 04. 03. 2009 ve Vestci. Začátek v 18.00,
konec 20.31.
Přítomni:
Eduard Jarolímek – předseda
Tibor Švec
Václav Drahoš
Pavel Samec
Roman Fritschka

Dále se schůze zúčastnili:
Marek Kowalewski
Miroslav Pašek, starosta obce Vestec
Omluven:

1)

Kontrola úkolů:
Přítomní prošli úkoly z minulé schůze Komise pro dopravu a bezpečnost, jejich stav je následující:
ÚKOL: Pan Fritschka zpracuje informace o dopravě v okolí, určené na www stránky, do 19. 12. 2008
VÝSLEDEK: Pan Fritschka zpracoval návrh, zašle členům komise.
PRŮBĚŽNÝ ÚKOL: Všichni – zasílat panu Jarolímkovi info o špatném označení ulic.
ÚKOL: Pan Švec doplní informace do letáku ohledně sprejerství a poté pan Jarolímek zajistí
prostřednictvím OÚ jeho tisk.
VÝSLEDEK: Splněno, leták roznesen, pravděpodobný sprejer odhalen.
ÚKOL: Internetové stránky dopravní komise budou zpracovány do příští schůze.
VÝSLEDEK: Vzhledem k tomu, že se podařilo zprovoznit administraci dopravní komise na webu obce,
byly aktuální informace doplněny na web stránky obce a tyto budou dále aktualizovány.
ÚKOL: zprovoznění SMS systému – zatím není funkční, nutno dořešit, v současné době chybí vzdálený
přístup pro administrátora SMS systému, který je nutno zajistit.
VÝSLEDEK: Bude zprovozněn do 20. 03. 2009, jinak bude řešeno náhradně.
ÚKOL: Pan Švec vypracuje zadání pro pana Polzera (dodavatel webových stránek obce) ohledně
možnosti implementace e‐mailového systému a poté bude panem Jarolímkem tato informace
předána ZO
VÝSLEDEK: je možné použít software, který je k dispozici zdarma, členové komise byli s tímto
seznámeni a shodují se na tom, že bude využit tento SW.
ÚKOL: Pan Švec upraví dopis pro řidiče o špatném parkování do formátu letáku A5 (obdobně jako
leták na sprejerství).
VÝSLEDEK: Splněno.
ÚKOL: Členové komise připraví návrhy na názvy ulic s ohledem na to, aby nebyly stejné jako
v okolních obcích se stejným PSČ.
VÝSLEDEK: Splněno.
ÚKOL: Je nutno vyřešit havarijní situaci v prostoru zastávky u SAFINy.
VÝSLEDEK: Byl zpracován projekt, proběhne výběr dodavatele.
ÚKOL: Uzavření smlouvy s projektantem dopravních staveb.
VÝSLEDEK: Smlouva zatím není uzavřena.
ÚKOL: Zajištění odtahové služby v návaznosti na řešení problémů s parkováním v ulici Javorová.
VÝSLEDEK: Odtahová služba je domluvena, smlouva je připravena do ZO.
ÚKOL: Členové komise nafotí místa poškozená sprejováním.
VÝSLEDEK: Úkol splněn, pan Fritschka a pan Samec ještě doplní fotografie všech míst v
přidělené lokalitě, která byly poškozeny sprejováním.

2)

Členové komise se shodují na tom, že pro prezentaci práce komise budou využívány webové stránky
na www.vestec.cz, pan Kowalewski doplní aktuální zápisy, doplní informaci do aktualit, doplní plán
obce zpracovaný panem Švecem. Dále se shodují na tom, že je nutno dořešit spuštění SMS systému,
v týdnu od 09. 03. do 15. 03. bude zprovozněn členy komise systém alespoň v základní verzi na OÚ
Vestec, dále zprovozní SW pro odesílání informačních e‐mailů.
ÚKOL: Pan Kowalewski doplní informace na webové stránky obce.
ÚKOL: Pan Švec a pan Kowalewski zprovozní SMS systém a e‐mailový systém na obci, poté bude
zveřejněno info na obecních stránkách.
3) Pan Jarolímek seznamuje členy komise s tím, že na základě letákové akce, kterou organizovala
komise, byl vytipován během dvou dnů pravděpodobný pachatel sprejování v obci. Členové komise se
shodují na tom, že tato akce byla velice úspěšná.
ÚKOL: Pan Kowalewski doplní informaci do aktualit na obecních stránkách.
4) Členové komise se dohodli na tom, že fotografie poškozených míst budou zpracovány a předány OÚ
k dalšímu řešení trestné činnosti páchané sprejováním v obci.
ÚKOL: Pan Drahoš zpracuje tyto fotografie a předá OÚ.
5) Členové komise diskutují nad řešením dopravní situace v ulici Javorová, kde dochází vlivem špatného
parkování nejen k blokaci chodníků, ale také je zhoršen průjezd vozidel, a to jak osobních, tak
především dopravní obsluhy – popelářů, kdy z důvodu neprůjezdnosti ulice nejsou někdy vyvezeny
kontejnery. Členové komise také upozorňují na to, že v případě požáru v uvedené ulici by byl špatně
parkujícími vozidly značně komplikován zásah HZS. Členové komise se shodují na tom, že by bylo
vhodné tuto ulici zjednosměrnit ve směru od severu na jih s tím, že by bylo povoleno stání na pravé
straně komunikace a případně v obloucích v prostoru, který by byl stavebně oddělen na část pro
chodce a pro stání vozidel.
ÚKOL: Pan Švec vytvoří dopis, který bude distribuován do Javorové ulice s vysvětlením dopravního
opatření, které bude v ulici provedeno.
6) Pan Jarolímek podává členům informaci o tom, že studie cyklostezek byla schválena ZO, poté byla
prezentována na KÚ Stč. kraje. Proběhlo výběrové řízení na projektanta a v současné době již
probíhají práce na projektu a řeší se podklady pro dotace.
7) Pan Švec podává informaci o projektu MVČR – Bezpečná lokalita – s tím, že se možné, aby se obec
zapojila do tohoto projektu. Členové komise se shodují na tom, že by bylo vhodné, aby se obec do
tohoto projektu zapojila, a bude poté dostávat informace o prevenci kriminality, které je možné
použít pro další práci jak komise, tak pro informování občanů.
8) Komise se shoduje na tom, že jsou chybně značeny ulice a bylo by vhodné sjednotit systém v souladu
s platnou legislativou. Dále chybí vyhláška o značení ulic a domů
ÚKOL: Pan Švec zpracuje návrh vyhlášky o značení ulic a domů.
9) Komise se dále shoduje na tom, že by bylo vhodné při řešení označení ulic také zahrnout označení
komerčních cílů s tím, že mohou být osazena navigační značky pro jednotlivé zájemce z řad
podnikatelů. Jednalo by se o sdílené sloupky, kde by bylo jak komerční značení, tak obecní značení.
Za instalaci by byl stanoven poplatek, který pokryje náklady na instalaci sloupku a obecního značení,
komerční označení by bylo dodáno zájemcem podle stanovených pravidel. Bude oslovena společnost
BULLDOG s tím, že s ní bude jednáno o tom, jak by bylo možné tuto situaci systémově řešit.
10) Pan Jarolímek informuje členy komise o tom, že probíhá pasport dopravního značení v obci.
11) Členové komise souhlasí s návrhem rozdělení ulic podle jejich využití.
12) Komise upozorňuje OÚ na to, že by bylo vhodné vyřešit nedokončené komunikace v obci (bez
definitivního povrchu).
ÚKOL: Pan Drahoš zpracuje materiál, který poté zašle panu Kowalewskému k finální úpravě,
dokument poté bude předán OÚ.
Zapsal: Marek Kowalewski

