Zápis ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost konané dne 06. 05. 2009 ve Vestci. Začátek v 18.00,
konec 19.50.
Přítomni:
Tibor Švec
Pavel Samec
Roman Fritschka
Omluven:
Eduard Jarolímek
Václav Drahoš
Dále přítomni:
Marek Kowalewski
1)

Kontrola úkolů:
ÚKOL: Uzavření smlouvy s projektantem dopravních staveb.
VÝSLEDEK: Smlouva zatím není uzavřena, trvá.
ÚKOL: Pan Švec vytvoří dopis, který bude distribuován do Javorové ulice s vysvětlením dopravního
opatření, které bude v ulici provedeno.
VÝSLEDEK: Splněno, dopravní značení provedeno.

2) Pan Švec informuje členy komise o následujících akcích:
 chodník podél Vídeňské ulice – tento chodník by měl vést od areálu SAFINA a.s. k Motelu U krbu.
Jeho realizací by měla být zajištěna pěší dostupnost po chodníku Vestce od hranice katastru
v severní části po Motel U Krbu. Část mezi Hyper Albertem a SAFINou je řešena mimo Vídeňskou
ulici po souběžné komunikaci. Na tuto akci je nutno poptat projektanta.
 informační systém obce – byl vybrán správce tohoto informačního systému, v současné době řeší
ZO, na které sloupy VO bude možné instalovat reklamy
 vyhláška o značení domů a ulic – bude řešena ve spolupráci se ZO
• ÚKOL: Pan Švec bude jednat se ZO o návrhu této vyhlášky
 oprava havarijního stavu v prostoru zastávky u SAFINy a.s. – byl vybrán dodavatel, v současné době
se řeší stavební povolení
 pasportizace dopravního značení – probíhá
 odtahová služba – smlouva byla schválena, v současné době ZO řeší, zda dodavatel služby podniká
ve zkolaudovaném objektu
 pasportizace ulic – v současné době probíhá aktualizace, zároveň budou opraveny chyby z minulé
pasportizace
 parkování v obci – měsíc květen je měsícem tolerance, kdy budou špatně parkující
vlastníci/provozovatelé vozidel upozorňováni na protiprávní jednání, v měsíci červnu bude
přistoupeno k represi ze strany Městské policie Černošice
3) „Začernění“ přechodu U Klimešů – členové komise se shodují, že by bylo vhodné „začernit“ přechod
na komunikaci Vestecká v prostoru pod restaurací U Klimešů (cca 150 m směrem k ulici Hrnčířská),
který je vyznačen v polovině vozovky a v tomto místě nemá vůbec být.
4) Členové komise se shodují na tom, že zjednosměrnění ulice Javorová pomohlo k lepší dopravní
obslužnosti v této ulici a dále se shodují na tom, že podobnými opatřeními by bylo vhodné řešit i další
ulice v obci, každý člen komise si připraví návrh řešení ulic ve svém okolí, na příští schůzi bude
společně projednáno a navrženo komplexní řešení
ÚKOL: Všichni členové komise připraví návrh na zjednosměrnění ulic ve svém okolí na příští schůzi

5)

6)
7)

8)

Členové komise diskutují nad možnostmi řešení problematického chodníku v ulici U Strouhy, pan
Fritschka nabízí, že připraví návrh řešení dopravní situace (problematické využití chodníku) v ulici U
Strouhy na příští schůzi.
ÚKOL: Pan Fritschka připraví návrh řešení dopravní situace v ulici U Strouhy na příští schůzi.
V současné době se řeší získání stavebního povolení na cyklostezky, dotační titul by měl dle
předběžných informací být vypsán na podzim 2009.
Vzhledem k možnosti nacenění studie povrchů, kterou zpracoval pan Drahoš, žádá OÚ o doplnění
výměr v m2.
ÚKOL: Pan Drahoš dopracuje orientační výměry ke studii povrchů
Pan Fritschka upozorňuje na propadlý kanál před č. p. 526, pan Kowalewski o tomto bude informovat
OÚ.

Zapsal: Marek Kowalewski

