Zápis ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost konané ve Vestci dne 11. 5. 2011.
Začátek v 18:10, konec v 19:30.
Přítomni:
Milan Petrus
Tomáš Ulmajer
Marek Kowalewski
Roman Fritschka
Martin Votava
Tibor Švec (jako host)
Václav Drahoš (jako host)
Omluveni:
Eduard Jarolímek
Tomáš Krátký

Program schůze:
1. Kontrola zápisu
2. Informace starosty (ulice K Jahodárně)
3. Pasportizace značení
4. Zkracování retardérů
5. Jednosměrky
6. Aktualizace obecní mapy
7. Podněty občanů
8. Úkoly (p. Kolařík)
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, tento úkol se ruší, protože informace o kamerovém systému byly již
publikovány v jiném článku ve VL.
2.

Informace starosty

V ulici K Jahodárně dojde k jejímu uzavření v horní části, je objednána dokumentace pro vybudování
obratiště, nutného k realizaci akce.
3.

Pasportizace dopravního značení

Bude prováděna průběžně, po dokončení úprav dopravního značení.
4.

Zkracování zpomalovacích prahů

Zpomalovací prahy v obci budou zkráceny tak, aby umožňovaly bezproblémový průjezd cyklistů.
5.

Jednosměrné ulice

Bude se měnit průjezd ulicí Habrová, v současné době je obousměrná, po změně bude jednosměrná,
průjezdná od ulice K Remízku I. směrem do ulice K Jahodárně. Dále se bude obracet průjezdnost ulice

K Remízku II., ulice bude průjezdná od ulice Habrová směrem do ulice Na Spojce. V návaznosti na tyto
změny je třeba v návrhu dokumentace upravit i průjezdnost ulice Tisová na jednosměrku směrem od
ulice K Remízku I. k ulici K Remízku II.
6.

Aktualizace obecní mapy

Vzhledem k úpravám, které v obci proběhly, vzniku nových komunikací a cyklostezek je nutné upravit
mapu obce.
7.

Podněty občanů
a) Parkování v ulicích Ve Stromkách a Okružní mimo vyznačená parkovací místa
‐ vzhledem k tomu, že v celé lokalitě je obytná zóna, kde je povoleno parkování pouze na
vyznačených místech, bude instruována Městská policie Černošice o zvýšení dohledu nad
tímto přestupkem.
b) Vykrádání garáží
‐ v obci dochází k vykrádání garáží, vzhledem k tomu, že obec v současné době nebude
rozšiřovat kamerový systém, nepřipadá v úvahu ani hlídání objektů garáží.
‐ komise doporučuje ochranu majetku řešit lepším zabezpečením garáží a montáží EZS
s napojením na PCO.
c) Parkování u cyklostezky
‐ o nepovoleném stání v křižovatce bude informována Městská policie Černošice, zároveň
bude instalováno dopravní značení odkazující na parkoviště u MŠ a provedeno vodorovné
dopravní značení.
d) Nepovolené vjíždění osobními vozidly na cyklostezky
‐ dochází k objíždění závor, které brání ve vjezdu do prostor hráze a dále na cyklostezky,
bude vyřešeno osazením betonového bloku do prostor hráze

8.

Úkoly (OÚ – Roman Kolařík)

Z jednání komise vyplynuly následující úkoly, o kterých bude informován zástupce OÚ, Roman Kolařík
‐ zkrácení zpomalovacích prahů
‐ změny dopravního značení
‐ osazení betonového bloku do prostor hráze
‐ úpravy značení v ulici Na Spojce a U Strouhy
‐ osazení betonových bloků v ulici Na Suchých v prostoru kontejnerů za Albertem

