Zápis ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost konané dne 07. 01. 2009 ve Vestci. Začátek v 18.00,
konec 20.52.
Přítomni:
Eduard Jarolímek – předseda
Tibor Švec
Roman Fritschka
Václav Drahoš
Pavel Samec
Dále se schůze zúčastnili:
Marek Kowalewski

1)

Přítomní prošli úkoly z minulé schůze Komise pro dopravu a bezpečnost, jejich stav je následující:
ÚKOL: Pan Fritschka zpracuje informace o dopravě v okolí, určené na www stránky, do 19. 12. 2008
VÝSLEDEK: Vypracován první návrh, dále bude dopracován, pan Švec doplní odkaz na kraj – informace
o Vestecké spojka.
ÚKOL: Členové Komise se shodují, že je nutno obstarat dopravního projektanta a členové Komise tedy
poptají možné zájemce.
VÝSLEDEK: Přes velkou snahu všech členů komise se zatím nepodařilo projektanta zajistit, vyhledávání
nadále pokračuje.
ÚKOL: Panové Jarolímek, Švec a Kowalewski vypracují textovou část studie a na základě toho bude
poptáno 4 – 5 firem.
VÝSLEDEK: Studie je zpracována, bude předložena zastupitelům a budou poptáni dodavatelé.
ÚKOL: Pan Fritschka navrhne text upozornění na špatné parkování a zašle jej do týdne členům
komise.
VÝSLEDEK: Zpracováno a posláno členům komise, pan Kowalewski tento text projde a případně
upraví, poté bude předáno ZO ke schválení.
ÚKOL: Pan Jarolímek požádá o schůzku s velitelem Městské policie Černošice ve věci spolupráce
s Komisí.
VÝSLEDEK: Po schválení textu dle předchozího bodu a po vyjádření členů komise, kteří připraví své
požadavky na MP Černošice, bude pozván velitel na schůzku se členy komise.
ÚKOL: Pan Jarolímek seznámí s havarijní situací na zastávce u SAFINy ZO.
VÝSLEDEK: ZO seznámeno, je nutné stavební povolení, v současné době probíhá příprava. Členové
komise považují situaci v uvedeném místě za havarijní a shodují se na tom, že je nutno ji co nejrychleji
vyřešit – navrhují tedy oslovit přímo vybraného dodavatele.

2)

Informační systém – na obci bude znovu zprovozněn SMS informační systém, řeší pan Drahoš. Po
ověření jeho funkčnosti bude zjištěna možnost zprovoznění e‐mailového informačního systému.
Komise projednala žádost pana Kříže o umístnění dopravní značky zakazující vjezd na parkoviště na
uvedené adrese mimo obyvatele domu. Komise tuto problematiku řešila již v minulosti a konstatuje,
že obec je silničním správním úřadem ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových
komunikací a pouze se vyjadřuje k případným předloženým projektům. Komise se shodla na návrhu
odpovědi na tyto žádosti následovně:
Vzhledem k tomu, že se jedná o soukromý pozemek, je řešení této záležitosti věcí vlastníka pozemku,
obec je silničním správním úřadem ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových
komunikací a jako taková se tedy pouze vyjadřuje k případným předloženým projektům. K projektu je
nutno předložit doklad o vlastnictví, kolaudační rozhodnutí, projektovou dokumentaci schválenou
příslušnými orgány, případně jakékoliv další relevantní doklady.

3)

Realizace dopravního značení je po schválení projektu také plně na vlastníkovi uvedeného pozemku,
který dopravní řešení poté může provést na vlastní náklady.
ÚKOL: Návrh tohoto textu předá pan Jarolímek na OÚ.
4) MěÚ Černošice požádal o zodpovězení dotazu, zda 29. 09. 2008 v 09.37 hod byla osazena značka 25a
(omezení na 30 km/h) na ulici Vestecká a to kvůli vyřešení dopravního přestupku. Členové komise se
shodli na tom, že jim není známo, že by v uvedené době nebyla umístěna, nedošlo k její výměně ani
krádeži.
ÚKOL: Pan Jarolímek předá tento text odpovědi na OÚ, který ji zašle MěÚ Černošice.
5) Členové komise se shodují na tom, že seznam věcí k řešení, který zpracovává komise, se umístí na
internet, aby byl přístupný všem členům komise, zároveň umístí na internet i tisknutelnou verzi pro
ZO.
ÚKOL: Pan Drahoš vypracuje tisknutelnou verzi.
6) Podklady pro bezpečnost obce – pan Samec vypracuje do další schůze návrh letáku, který bude
pojednávat o tom, jak se lze chránit, co lze chránit. Pan Kowalewski poté doplní ve spolupráci s MP
Černošice a PČR Jílové u Prahy aktuální informace o kriminalitě v obci.
ÚKOL: Pan Samec vypracuje leták, pan Kowalewski poté doplní info o kriminalitě.
7) Členové komise konstatují, že v obci se rozmáhá poškozování jak obecního, tak soukromého majetku
sprayováním. Proto členové komise navrhují vypsat odměnu 5.000,‐ Kč na dopadení pachatele tohoto
vandalismu, který působí značné škody. Členové komise se zároveň dohodli, že každý člen komise
nafotí poškození v okolí svého bydliště.
ÚKOL: Pan Jarolímek předá tento návrh ZO.
8) Přechody pro chodce v ulici Na Spojce bude nutno zapracovat do výkresu, na toto zakreslení se nabízí
pan Drahoš, případně pan Švec, pan Jarolímek se pokusí zajistit podklady ve formátu dwg.
ÚKOL: Pan Jarolímek se pokusí zajistit podklady v elektronické podobě, poté pan Drahoš nebo Švec
provedou zakreslení návrhu.
9) Studie cyklostezek – členové komise se shodují na tom, že konečnou variantu, která jim byla
předložena v elektronické podobě, je možné předat na ZO k dalšímu jednání.
ÚKOL: Pan Jarolímek předá studii ZO.
10) Semafor u SAFINy – vzhledem k dotazům občanů o nastavení semaforu komise konstatuje, že
semafor byl dosud ve zkušebním provozu a jeho nastavení bude ještě doladěno. Dále jsou objednány
značky informující projíždějící řidiče o nutnosti dodržovat povolenou rychlost. Členové komise děkují
panu Jarolímkovi za jeho velký podíl na realizaci této akce, kterou se podařilo vyřídit ve velice krátkém
termínu.
11) Značení ulic – členové komise se shodují na tom, že je nutno doladit značení ulic (chybějící značky,
špatné označení), členové komise budou zasílat své poznatky panu Jarolímkovi, který je poté předá na
OÚ.
ÚKOL: všichni – zasílat panu Jarolímkovi info o špatném označení ulic
12) Členové komise se shodují na tom, že by bylo vhodné doplnit na oficiální stránky obce elektronickou
mapu obce například ze serveru www.mapy.cz (doplnit odkaz na tuto mapu) a žádají tedy starostu
obce, aby tuto možnost projednal se správcem internetových stránek.
ÚKOL: Pan Jarolímek požádá starostu o doplnění tohoto odkazu.
Zapsal: Marek Kowalewski

