Zápis ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost konané ve Vestci dne 6. 4. 2011.
Začátek v 18:15, konec ve 20:05.
Přítomni:
Eduard Jarolímek
Milan Petrus
Tomáš Ulmajer
Marek Kowalewski
Roman Fritschka
Tibor Švec (jako host)
Václav Drahoš (jako host)
Jaroslav Bednář (jako host)
Omluveni:
Martin Votava
Tomáš Krátký

Program schůze:
1. Kontrola zápisu
2. Autobusová linka 326 (informace od člena komise Tomáše Krátkého)
3. Informace starosty:
‐ hasiči
‐ brožurka o dopravě
‐ sjezdy z Pražského okruhu
‐ převzetí ulice Vestecká
‐ kamery
‐ obecní policie
4. Dopravní značení
5. Pasportizace dopravního značení
6. Žádost občanů o zpomalení ulice K Jahodárně
7. Otevření cyklostezek
8. Bezpečnost v obci
9. Změny v dopravním značení
Zápis z jednání:
1.

Kontrola zápisu

Kontrolou minulého zápisu bylo zjištěno, že trvá úkol pro člena komise Martina Votavu a to vytvoření
článku o kamerovém systému
2. Linka 326
V březnu došlo ke zlepšení, jedná se dosud o nejlepší výsledek, kdy na čas jezdí 79,9 % spojů,
nesledovatelných spojů je 12 %. Dopravce bude požádán o snížení počtu nesledovatelných spojů tak,
aby statistika měla co nejlepší vypovídací schopnost. Komise bude i nadále sledovat provoz na lince.

3. Informace starosty
Starosta přítomné informoval o vzniku SDH Vestec. Obec hasičům poskytne základní výbavu, zároveň
byla poskytnuta dotace, za kterou bylo pořízeno vozidlo. Hasiči by měli v obci pomáhat nejen při
požárech, ale především při odstraňování následků poryvů větru (spadlé stromy, větve), odčerpávání
vody ze zatopených objektů a dalších činnostech. Zároveň by se měli podílet na kulturních akcích
v obci, nejbližší je pálení čarodějnic 30. 04.
Zpracování brožurky pro občany Vestce, zabývající se dopravní situací v obci a problematikou
Vestecké spojky, probíhá.
Pražský okruh – ke zprovoznění sjezdu na Dolní Břežany/Písnici dosud nedošlo, řeší Magistrát hl. m.
Prahy. Ze strany MČ Praha – Libuš je stále nesouhlas.
Žádost obce o převzetí komunikace Vestecká je podáno na OÚ Jesenice, bude ji projednávat rada
obce Jesenice.
U kamerového systému se zkouší nové objektivy, pro zlepšení kvality obrazu. Policie ČR využívá
kamerový systém pro objasňování trestné činnosti, páchané na území obce.
S obcí Dolní Břežany probíhají jednání o možnosti zřízení společné obecní policie. Realizace by byla
možná v příštím roce, do jednání se možná zapojí i obec Zlatníky/Hodkovice.
4. Dopravní značení
V obci bude probíhat nové značení v oblasti cyklostezek, bude také pokračovat označování
parkovacích stání. Pro lepší průjezd cyklistů je navrženo zúžení retardérů.
5. Pasportizace dopravního značení
Člen komise Roman Fritschka byl pověřen zpracováním podkladů pro pasportizaci.
6. Žádost občanů o zpomalení ulice K Jahodárně
Komise žádost prostudovala a nedoporučuje osazování dalších retardérů. Naopak navrhuje možnost
uzavření ulice z horní strany, čímž by se využití ulice změnilo pouze pro cílovou dopravu místních
obyvatel.
7. Otevření cyklostezek
Dne 17. 4. 2011 proběhne slavnostní otevření nově vybudovaných cyklostezek.
8. Bezpečnost v obci
Obec se dohodla na spolupráci s bezpečnostní agenturou SV‐AGENCY, která střeží budovy v majetku
obce. Dále je zde možnost patrol v obci, kdy by 4x denně a 4x v noci hlídka projížděla obcí.
9. Změny v dopravním značení
Na základě konzultace s dopravními odborníky přichází v úvahu změna směru v ulici K Remízku II a
současně také zjednosměrnění ulice Habrová (směrem od ulice K Remízku I k ulici K Jahodárně).

