Zápis ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost konané ve Vestci dne 9. 1. 2013.
Začátek v 18:00, konec v 20:30.
Přítomni:
Eduard Jarolímek
Roman Fritschka
Tomáš Krátký
Marek Kowalewski
Tibor Švec – starosta (jako host)
Zdeněk Vočka – MP Černošice (jako host)
Omluveni:
Milan Petrus
Tomáš Ulmajer
Martin Votava
Program:
1) Hromadná doprava v obci
2) Informace a podněty starosty
3) Obecní policie
4) Cyklodoprava
5) Různé
1) Hromadná doprava
• Kolega Krátký přednesl výsledky vyhodnocení kontroly místní hromadné dopravy, které
provedl elektronickou cestou prostřednictvím sledování provozovatele.
Výsledky byly shledány jako uspokojivé, u linky 326 dokonce jako dobré, takže další
intervence u provozovatele zatím není nutná.
2) Informace a podněty starosty:
• Neuspokojivý stav cyklostezky, tedy její znečištění ve směru od čističky směrem na
Hrnčíře bude řešeno se společností AGRO Jesenice tak, aby ke znečištění
nedocházelo. Současný nepořádek (bláto) bude uklizen dle povětrnostních podmínek.
• Starosta informuje, že dnešního dne bylo doručeno rozhodnutí, které by mělo
v dohledné době umožnit přes odpor některých zúčastněných obcí otevřít sjezdy
z okruhu (R1) na Dolní Břežany a Písnici.
• Záměr zřízení rezidentního parkování pro trvale hlášené obyvatele obce Vestec
v ulicích Ve Stromkách, Okružní a Lipová nebyl Policií ČR schválen.
• Starosta informuje, že doporučení komise vybavit nově vznikající Obecní policii
automatickým externím defibrilátorem, se podařilo realizovat a že možnost použít tento
přístroj bude rozšířena i pro všechny obyvatele tím, že jeden přístroj bude umístěn na
přístupném místě ve Sportovním centru. Komise tuto skutečnost vysoce hodnotí a věří
ve velký přínos. Jedná se o plně automatizovaný přístroj ZOLL AED Plus, který
používá i záchranná služba a při jejím příjezdu tedy tato pokračuje bez přerušení
a časové ztráty v oživování. Starosta informuje i o tom, že zařídil na používání tohoto
přístroje školení, kterého se zúčastní Obecní policie, jednotka požární ochrany,
pracovníci Obecního úřadu a Technických služeb, takže bude proškolená velká
skupina lidí schopných pomoci při záchraně života.

3) Obecní policie
• Kolega Krátký informuje, že zařídil pro nově vznikající Obecní policii přenosný terminál
na platební karty, jeho provoz bude zkušebně probíhat od 1. 5. 2013 do konce roku,
potom bude jeho rentabilita vyhodnocena.
• Zástupce Obecní policie informuje, jak probíhá zajišťování výbavy, předvádí
a vysvětluje členům komise použití certifikovaného alkohol testeru a další nové výbavy.
• Zástupce Obecní policie vyhodnocuje přemístění jednoho z radarů pro semafory od
přechodu pro chodce u autobusové zastávky Vestec – Safina na semafor u přechodu
pro chodce u zastávky Vestec – Šátalka jako dobré a plnící záměr rozdělit a zpomalit
dopravu na Vídeňské ulici tak, aby se lépe vyjíždělo z obce na křižovatce Vídeňská x
Vestecká a do obce na křižovatce od Hodkovic.
• Komise požádala zástupce Obecní policie o pomoc při řešení dopravního značení
křižovatek ulice Průmyslová značkami „přednost zprava“.
• Komise dále požádala zástupce Obecní policie o pomoc při projektování vyznačení
parkovacích míst v severní části ulice Na Suchých.
4) Cyklodoprava
• Členové komise obdrželi novou studii cyklostezek a cyklotras našeho katastru
i s napojením na ostatní obce a nově vznikající lokality jak o např. Biocev. Komise
studii probrala, schválila a doporučila k použití při zadávání projektů jednotlivých etap
pokračování výstavby cyklotras a cyklostezek.
• Studie je použita i u projektu značení cyklostezek, který obec zadala spolu s Jesenicí
tak, aby značení a na něm uvedené vzdálenosti byly v rámci našich obcí jednotné
a přesné.
5) Různé.
• Komise obdržela první částečnou informaci z probíhajícího sčítání automobilů v ulici
Na Spojce. Z uvedeného vyplývá, že touto ulicí projede ve všední den průměrně 1500
až 1600 vozů v každém směru, s výraznou dopolední a podvečerní špičkou. Sčítání
probíhá na několika místech obce dál a komise bude o výsledcích informována.
• Komise žádá naše SDH Vestec, aby prostřednictvím svého zástupce v komisi podávali
pravidelně zprávu o činnosti tak, aby komise mohla Radě obce doporučit výplatu
dotace na tento rok.
Další schůze je naplánována na 13. 2. 2013 a bude potvrzena pozvánkou.

