Zápis ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost konané ve Vestci dne 10. 04. 2013.
Začátek v 18:05, konec v 19:55.
Přítomni:
Eduard Jarolímek
Milan Petrus
Marek Kowalewski
Roman Fritschka
Tomáš Ulmajer
Tibor Švec – starosta (jako host)
Zdeněk Vočka – MP Černošice (jako host)
Josef Dovjak – MP Černošice (jako host)
Omluveni:
Martin Votava
Tomáš Krátký

Program:
1) Sjezd z okruhu Dolní Břežany/Písnice
2) Úsekové měření rychlosti
3) Zákaz vjezdu vozidel nad 12 tun – Vídeňská ulice
4) Cyklostezky
5) Aktualizace mapy obce na internetu
6) SDH Vestec
7) Jednotka požární ochrany
8) Kamerový systém
9) Obecní policie
10) Úpravy ulic Rákosová a Na Suchých

1)

2)

Sjezd z okruhu Dolní Břežany/Písnice
• Administrativní chybou úředníků při vyřizování odvolání Libuše se otevření sjezdů
odkládá alespoň o půl roku.
Úsekové měření rychlosti
• Komise prodiskutovala informace z jednání se zástupcem firmy Sorneco o možnostech
řešení vážné situace v dodržování povolené rychlosti na ulici Vídeňská a to zejména
s ohledem na překračování hlukových limitů. Firma je ochotna vybudovat na vlastní
náklady úsekové měření a statistické vyhodnocení všech projetých vozidel s tím, že by
získala podíl ve výši cca 1/3 z obcí vybraných pokut. Komise vítá tuto možnost
a doporučuje zahájit přípravy na instalaci úsekového měření (tj. stavební a jiná
povolení, přívody elektřiny atd.).
• Před realizaci úsekové měření doporučuje komise vyhodnotit vliv nově zřízené obecní
policie na dodržování rychlosti na Vídeňské. V případě, že obecní policie bude
schopna zvrátit nepříznivý stav na ulici Vídeňská, komise doporučuje realizaci odložit.
• Pro zjišťování stavu dodržování rychlosti, rozlišení nejvyšší povolené hmotnosti
a statistiky průjezdů vozidel doporučuje komise zakoupit a využívat přenosný přístroj,
který lze umístit na libovolné místo a monitorovat v místě instalace dopravu. Data
z tohoto přístroje, která jsou nutná pro plánování dopravních opatření a činnost obecní
policie, obec doposud získávala dodavatelským způsobem.

3)

Zákaz vjezdu vozidel nad 12 tun – Vídeňská ulice
• Komise prodiskutovala informaci, že dojde ze strany SÚS Kladno k osazení značek
zakazujících vjezd nákladních vozidel nad 12 tun a to od kruhového objezdu na
Vídeňské (u Krbu) směrem do Prahy (předpokládaná realizace je v červnu 2013). Díky
tomuto značení bude možné postihovat řidiče nákladních vozidel, kteří si zkracují cestu
po Kunratické spojce místo využití okruhu a D1.

4)

Cyklostezky
• Pokračuje projektování a získávání povolení a vyjádření na cyklostezky do Jesenice
a k ECP, které bude trvat cca 6 měsíců. Zahájení výstavby v tomto roce nelze
z uvedených důvodů očekávat.

5)

Aktualizace mapy obce na internetu
• Komise zkontrolovala mapu obce na internetu a zjištěné chyby a nedostatky nahlásila
starostovi, který je předá k aktualizaci.

6)

SDH Vestec
• Komise vyslechla od kolegy Petruse zprávu o plánech SDH na tento rok.

7)

Jednotka požární ochrany, Technické služby Vestec
• Komise poděkovala členům JPO a Technických služeb Vestec za velké množství hodin
odpracovaných o sobotách a nedělích zdarma při zřizování prostorů pro hasičskou
a obecní techniku v pronajatých prostorách v Agru.

8)

Kamerový systém
• Komise vyslechla informace o průběhu probíhajících prací na rozšíření a doplnění
kamerového systému obce.

9)

Obecní policie
• Komise vyslechla informace o úspěšně probíhajících přípravách na start obecní policie
od 1. 6. 2013. Komise poděkovala našim budoucím strážníkům za brigádnické hodiny,
které zdarma odpracovali a ještě odpracují při stavebních úpravách a přeměně prostor
bývalé hasičské zbrojnice (v budově OÚ) na služebnu a zázemí pro novou obecní
policii.

10) Úpravy ulic Rákosová a Na Suchých
• Starosta informoval komisi o jednání s Policií ČR a Odborem dopravy Černošice
o situaci průjezdu a parkování v ulici Rákosová. Z tohoto jednání vyplynulo řešení, při
kterém by se z ulice Rákosová stala obytná zóna a na křižovatkách ulic Na Suchých
s ulicemi Rákosová a K Remízku I. by byla žlutým vodorovným značením vyznačená
zóna zákazu stání tak, aby byl dodržen zákon a tím i rozhledové poměry v
křižovatkách.

