Zápis ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost konané ve Vestci dne 06. 11. 2013.
Začátek v 18:00, konec v 20:30.
Přítomni:
Eduard Jarolímek
Roman Fritschka
Tomáš Krátký
Marek Kowalewski
Milan Petrus
Martin Votava
Tibor Švec - starosta
Zdeněk Vočka – OP Vestec
Omluveni:
Tomáš Ulmajer
Program:
1) Školní autobus
2) Kamerový systém
3) Dopravní značení
4) Ulice Průmyslová
5) Obecní policie
6) Nové projekty
7) Hasiči
1) Školní autobus
• Od 2. 9. 2013 provozovaný školní autobus hodnotí komise jako bezproblémově fungující
službu našim občanům, na které není zatím potřeba nic měnit a vylepšovat.
2) Kamerový systém
• Ve spolupráci s Obecní policií Vestec je třeba rozšířit a modernizovat kamerový systém
a v souvislosti s nárůstem objemu dat také úložiště. Komise doporučuje radě obce schválit
ještě v tomto roce finanční krytí této akce.
3) Dopravní značení
• V ulici Na Suchých provedou naše TS Vestec vodorovné dopravní značení, které
připomene řidičům zákaz parkování ve vzdálenosti 5 metrů od křižovatky. Obecní policie
bude provádět dohled nad dodržováním tohoto zákazu.
• Na křižovatce ulic Vídeňská x Ve Stromkách bylo pomocí našich TS instalováno nové
vyhřívané zrcadlo.
4) Ulice Průmyslová
• V souvislosti se začátkem stavby Biocev (skrývka a odvoz 75 000 m3 zeminy) byla naše
Obecní policie požádána o zvýšený dohled a spolupráci s Policií ČR na kontrole zajištění
přiměřené čistoty ulic Průmyslová, Vídeňská a Hodkovická, tak jak předpokládá i stavební
povolení.
5) Obecní policie
• V důsledku měření dodržování povolené rychlosti se daří snižovat rychlost projíždějících
vozidel na Vídeňské a Vestecké. OP dohlíží také na bezpečnost dětí v souvislosti se
školním autobusem.

6) Nové projekty
• Komise posoudila studii projektu modernizace křižovatky ulic Vídeňská x Ve Stromkách x
K Jahodárně x Slepá, doporučila zapracování drobných připomínek a podporuje definitivní
řešení této křižovatky jako světelné s čidlem v postranních ulicích a bezpečnějšími
přechody pro chodce.
• Komise dále posoudila studie autobusových zastávek, dopravních úprav a světelného
přechodu v prostoru ulice Vídeňská před Albertem. Vznik zastávek by měl financovat
Středočeský kraj jako zajištění dopravní obsluhy Bicevu.
• Komise také doporučila v souvislosti s celkovým dopravním řešením situace v prostoru
kolem Alberta dopracovat studii na propojení automobilového spojení parkoviště Albert
s ulicí Na Suchých.
• Do vznikajícího územního plánu doporučuje komise zapracovat křižovatku ulic Vídeňská x
Vestecká x Hodkovická a to formou kruhového objezdu. Za tím účelem je třeba nechat
vypracovat studii proveditelnosti této formy řešení.
7) Hasiči
• Komise vyslechla zprávu o činnosti jak spolku SDH, tak zprávu o dalších krocích vedoucích
k vybavení plnohodnotné zásahové jednotky JPO. Obec objednala pro fungující členy JPO
kompletní výstroj jednotlivce odpovídající všem hasičským předpisům. Bez této výstroje se
nikdo nesní zúčastnit zásahů. Zásahové vozidlo naší JPO bylo již zařazeno do
integrovaného záchranného systému IZS.

