Zápis ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost konané ve Vestci dne 8. 12. 2010.
Začátek v 18:00, konec 21:00.
Přítomni:
Eduard Jarolímek
Roman Fritschka
Marek Kowalewski
Tomáš Krátký
Milan Petrus
Tomáš Ulmajer
Tibor Švec (jako host)
Václav Drahoš (jako host)
Omluveni:
Martin Votava
Program schůze:
1. Členové komise a náplň jejich práce
2. Spojení – kontakty členů komise, doprava@vestec.cz
3. Statut Komise pro dopravu a bezpečnost
4. Termíny a místa konání schůzí Komise pro dopravu a bezpečnost
5. Informace starosty o opatření na Vídeňské
6. Informace starosty o studii Vestecká spojka
7. Informace starosty o možnostech dotací z FROMu
8. Informace o jednání se společnosti ELTODO
9. Plán zimní údržby
10. Diskuse
1.

Členové komise a náplň jejich práce:

Pro zefektivnění práce komise byly jednotlivým členům přiděleny oblasti, kterými se budou
přednostně zabývat:
Eduard Jarolímek – předseda komise
- příprava projektů a investic
- styk s Policií ČR a Městskou policií Černošice
- cyklostezky – rozvoj, koordinace s okolními obcemi a Prahou
- spolupráce s komisemi sousedních obcí
- zřízení obecní odtahové služby
- styk se společností ELTODO, především ve věcech veřejného osvětlení
Roman Fritschka – člen komise
- dopravní značení
- pasportizace dopravního značení a ulic v obci
Marek Kowalewski – člen komise
- styk s veřejností, odpovědi občanů
- prezentace práce komise ve Vesteckých listech
Tomáš Krátký – člen komise
- autobusová doprava
- vyhlášky spadající pod činnost komise, kontrola a tvorba nových
Milan Petrus – člen komise
- automobilová doprava
- plán údržby silnic (obecně, vč. zimního)

Tomáš Ulmajer – člen komise
- administrativa komise
- zápisy ze schůzí
- bezpečnost osob a majetku
- veřejné osvětlení
Martin Votava – člen komise
- kamerový systém (využití, rozšíření, propagace, financování)
2.

Spojení – kontakty členů komise

Předseda komise pan Eduard Jarolímek obdržel kontakty na jednotlivé členy komise. Zároveň je pro
komisi zřízena adresa doprava@vestec.cz.
3.

Statut komise

Statut komise byl přijat členy komise.
4.

Termíny a místa konání schůzí komise

Schůze komise se budou konat každou první středu v měsíci, od 18:00 hodin v budově OÚ Vestec.
5.

Informace starosty o opatřeních na Vídeňské

Dle sdělení starosty proběhne vybudování chodníku od SAFINy k prostorám Motelu U Krbu se
zpožděním a to z důvodu vlastnických vztahů k pozemkům dotčeným stavbou.
6.

Informace starosty o studii Vestecká spojka

Dle sdělení starosty není ve studii, kterou si obec nechala zpracovat, jednoznačně kladné ani záporné
stanovisko k Vestecké spojce. K problematice Vestecké spojky bude začátkem roku 2011 svolána
mimořádná schůze komise, která se budou věnovat této problematice a budou na ni přizvání i externí
odborníci.
7.

Informace starosty o možnostech dotací z FROMu.

Dle sdělení starosty by bylo možné financovat z dotací např. vybudování chodníku v ulici Krátká.
8.

Informace o jednání s Eltodem.

Se společností ELTODO je řešena příprava nového veřejného osvětlení v ulici Průběžná a to
v souvislosti s přeložením vedení kabelů.
9.

Plán zimní údržby.

Je nutné provést aktualizaci plánu zimní údržby, která zohlední možnosti obce při údržbě a odklízení
sněhu z ulic. Pan Marek Kowalewski napíše článek do Vesteckých listů k zimní údržbě, článek bude
přístupný i na internetových stránkách obce.
10. Diskuse
V rámci diskuse se řešily problémy, způsobené nezprovozněním sjezdu na Dolní Břežany a Písnici
z komunikace R1 a postup obce v této věci. Také bylo řešeno téma cyklostezek, kdy je vhodné
pokračovat dále v jejich výstavbě a jejich propojování s okolními obcemi.

