Zápis ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost konané dne 02. 12. 2009 ve Vestci. Začátek v 18:00,
konec 21:00.
Přítomni:
Eduard Jarolímek ‐ předseda
Pavel Samec
Roman Fritschka
Václav Drahoš
Martin Votava
Dále přítomni:
Marek Kowalewski

Program schůze
1) Posílení linky 326, alternativní linka, stížnosti na provoz linky 326
2) Kamerový systém
3) Jednosměrné ulice
4) Ostatní
1) Členové komise byli seznámeni s cenovým návrhem tří možných variant – samostatné linky na
metro Roztyly, navýšení kapacity autobusů (autobusy s větší obsaditelností) a zkrácené linky 326
pouze do a z Vestce – 3x ráno, 3x odpoledne.
Vzhledem k časové náročnosti prvních dvou variant (realizace v řádu let) se komise přiklonila
k možnosti posílit linku 326 tak, že by zajížděla 3x ráno a 3x odpoledne pouze do Vestce (tzn.
nepokračovala by do Jesenice). Dále bude jednat pan Jarolímek s ROPIDem.
Vzhledem k tomu, že se na provoz linky 326 (především zpoždění) množí stížnosti ze strany
občanů, byla členům komise zpřístupněna adresa pro sledování zpoždění – Martin Votava zpracuje
výstup z těchto dat a dále bude řešit Eduard Jarolímek s ROPIDem.
ÚKOL: Martin Votava zpracuje přehled zpoždění linky 326.
ÚKOL: Eduard Jarolímek bude jednat s ROPIDem o možnosti posílení linky 326 tak, aby přidané
spoje zajížděly jen do Vestce.
ÚKOL: na základě výstupů zpracovaných Martinem Votavou bude Eduard Jarolímek jednat
s ROPIDem.
2) Členové komise prodiskutovali možnosti kamerového systému v obci a shodli se na tom, že budou
poptány varianty sledování obce na vjezdu a výjezdu z obce s tím, že systém bude modulární a
bude do něj možné dále přidávat další kamery pro hlídání jednotlivých vytipovaných lokalit,
případně i soukromých objektů (majitel by uhradil náklady na zřízení kamerového systému pro
jeho objekt a náklady na připojení do systému).
ÚKOL: Martin Votava poptá dodavatele kamerových systémů.
3) Jednosměrné ulice – do konce roku 2009 by měly být realizovány ulice K Jahodárně, Na Suchých,
zároveň by měla proběhnout výměna dopravního značení.
4) Roman Fritschka upozorňuje, že je v obci cítit chlor.
Komise se bude zabývat plánem rozvoje obce.
Roman Fritschka navrhl, že by se ve stylu diskuzního fóra zprovoznil na webových stánkách
„bazar“. Zde by bylo nutné nastavit jasná pravidla, případně udělat „bazar“ jako moderovaný, tzn.
příspěvky by byly autorizovány.

Zapsal: Marek Kowalewski

