Zápis ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost konané dne 01. 04. 2009 ve Vestci. Začátek v 18.00,
konec 19.11.
Přítomni:
Eduard Jarolímek – předseda
Tibor Švec
Pavel Samec
Roman Fritschka – dostavil se v průběhu schůze
Dále se schůze zúčastnili:
Norbert Dostál
Omluven:
Václav Drahoš

1)

2)

3)

Kontrola úkolů:
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.
VÝSLEDEK: Splněno.
ÚKOL: Je nutno vyřešit havarijní situaci v prostoru zastávky u SAFINy.
VÝSLEDEK: Byl zpracován projekt, vybrán dodavatel Vyktera, probíhá vyjádření DOSS.
ÚKOL: Uzavření smlouvy s projektantem dopravních staveb.
VÝSLEDEK: Smlouva zatím není uzavřena, trvá.
ÚKOL: Zajištění odtahové služby v návaznosti na řešení problémů s parkováním v ulici Javorová.
VÝSLEDEK: Odtahová služba je domluvena, smlouva je připravena do ZO, zatím neschváleno.
ÚKOL: Členové komise nafotí místa poškozená sprejováním.
VÝSLEDEK: Splněno, předáno.
ÚKOL: Pan Švec a pan Kowalewski zprovozní SMS systém a e‐mailový systém na obci, poté bude
zveřejněno info na obecních stránkách.
VÝSLEDEK: Zrušeno.
ÚKOL: Pan Kowalewski doplní informaci o dopadení sprejera do aktualit na obecních stránkách.
VÝSLEDEK: Splněno, bude zopakováno na webových stránkách obce.
ÚKOL: Pan Drahoš zpracuje fotografie míst poškozených sprejováním a předá OÚ.
VÝSLEDEK: Splněno.
ÚKOL: Pan Švec vytvoří dopis, který bude distribuován do Javorové ulice s vysvětlením dopravního
opatření, které bude v ulici provedeno.
VÝSLEDEK: Trvá.
ÚKOL: Pan Švec zpracuje návrh vyhlášky o značení ulic a domů.
VÝSLEDEK: Trvá.
ÚKOL: Bude oslovena společnost BULLDOG s tím, že s ní bude jednáno o tom, jak by bylo možné tuto
situaci systémově řešit.
VÝSLEDEK: BULLDOG předal nabídku a návrh smlouvy.
ÚKOL: Pan Drahoš zpracuje materiál o nedokončených komunikacích, který poté zašle panu
Kowalewskému k finální úpravě, dokument poté bude předán OÚ.
VÝSLEDEK: Splněno, bude předáno zastupiteli panu Dostálovi k začlenění do rozpočtu.
Odměna za dopadení sprejerů byla vyplacena, na internet budou zveřejněny odkazy na firmy, které
odstraňují následky činnosti sprejerů a svépomocná řešení.
ÚKOL: Doplnit na web informaci.
Na web stránky by měl být doplněn statut komise a informace o pasportizaci dopravního značení a
cenové náročnosti uvedení tohoto značení do stavu v souladu s platnou legislativou.

4)
5)

6)
7)
8)
9)

ÚKOL: Pan Jarolímek rozešle členům komise ke kontrole a připomínkám, odpovědi do 07. 04. 2009
Pan Jarolímek seznámil přítomné o současném vývoji cyklostezek v obci, 07. 04. 2009 proběhne další
schůzka v této záležitosti.
Pan Jarolímek informuje o pasportizaci dopravního značení – byl vypracován koncept, který je nutno
odsouhlasit. Členové komise důrazně doporučují ZO se tímto pasportem zabývat vzhledem k tomu, že
na některých místech v obci dopravní značení neodpovídá příslušným předpisům a je zde reálné
nebezpečí vzniku finanční újmy na straně obce.
Členové komise doporučují předloženou nabídku na Infosystém BULLDOG ZO.
Pan Jarolímek informuje členy komise, že věci zjednosměrnění ulice Javorová proběhne 07. 04. 2009
místní šetření.
Členové komise se shodují, že ve věci zjednosměrnění ulice Na Průhoně je nutno zahájit přípravné
práce (projekt, rozhodnutí o umístění značení).
Členové komise se shodují na tom, že vzhledem k havarijnímu stavu ulice Vestecká je nutno tuto
situaci řešit. Členové komise doporučují vyzvat správce kabelů v ulici Vestecká k jejich přeložení tak,
aby byly uloženy v souladu s platnými právními předpisy a technickým normami.

Zapsal: Marek Kowalewski

