Zápis z jednání dopravní komise
Zápis číslo
Účel jednání
Zapsal
Datum jednání
Přítomni

3
Informace o zklidnění dopravy ve Vestci
Jan Satrapa
8.10.2007 – 19:00
Jan Buchar, Pavel Samec, Jan Satrapa,
Roman Fritschka, Václav Drahoš
-

Omluveni
BODY JEDNÁNÍ A USNESENÍ:

1. Zvýšení rychlosti na ulici Vestecká na 50 km/h. Současné cedule, kde je
informace o 30km/h, sundat. K vodárně před autobusovou zastávku nechat
zbudovat nový sloup, kde bude přesunuta cedule o uvítání v obci Vestec a
zákazová značka 6tun a tabulka autobusům vjezd povolen (přidělání značek
s žlutým podkladem 50km/h a dát je na začátky obce?
2. Nechat vyrobit žluté podklady pod dopravní značky přechod pro chodce.
Značky budou lépe vidět, jak za dne, tak i v noci
3. Nechat začernit přechod v zatáčce u Pašků, není tam vůbec přechod
4. Před přechodem u Klimešů v zatáčce směrem do Vestce, nechat namalovat
několik čar od středu vozovky ke krajnici. Čím blíže k přechodu, tím hustota
čar bude větší. Toto opatření je z důvodu bezpečnosti a řidiče upozorní, že
bude asi něco následovat (přechod). Opravit značku přechod pro chodce, dát
ji přímo k přechodu a před zatáčku dát výstražnou značku trojúhelníkovou,
která upozorňuje že bude následovat přechod.
5. Nechat doplnit dopravní značky přechod pro chodce před obecní úřad z obou
stran a doplněny žlutým podkladem
6. Panely o informacích průjezdní rychlosti aut – odloženo až do doby, než bude
známo stanovisko policie Černošic o lavicích na Vestecké
7. Světelné dopravní značení před přechody – odloženo
8. Parkování aut v obci – zatím odloženo, uvidíme, jak bude fungovat městská
policie od ledna 2008
9. Šátalka směr do Vestce – dopravní zklidnění na Vídeňské – panel rychlosti?
Kamera umístěna na semaforu a při rychlosti větší než 50 km se sepne
semafor a rozsvítí červenou (stejné řešení je v Osnici)? – zatím odloženo
10. Posunutí kvádrů zkratkou od Klimešů směrem do Jesenice. Dopravní komise
se shodla na rozšíření průjezdu na šířku 2,3 metry. Zůstane tím zachován
vjezd pro osobní auta, i dodávky, ale neprojedou velká nákladní auta
11. Jak parkovat u dětského hřiště? – obec vlastní pozemek u Tradimexu, teď
tam parkují hlavně zaměstnanci Tradimexu a kamiony. Udělat na tomto
pozemku parkovací místa pro dětské hřiště, buď nalajnovat parkovací místa,
nebo doplnit bílou zámkovou dlažbou. Umístit dopravní značku vyhrazené
parkoviště pro dětské hřiště.
12. Posunutí přechodu pro chodce na křížení se ulic Vídeňská-Vestecká.
Dopravní komise doporučuje zrušit přechod, který je teď a posunout až na
konec chodníku, který je po pravé straně směrem k obecnímu úřadu.
Stavající přechod začernit.
13. Před dětské hřiště nechat nalajnovat upozornění pozor děti z obou stran.
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14. Nalajnování křižovatky u Klimešů, a to tak, aby byl znemožněn výjezd na
Vesteckou ulici bez zastavení na značce STOP, následné přesunutí značky
více do křižovatky, značku nenechávat na chodníku. Dopravní značení jak to
udělat bylo vypracováno a dokument byl součástí poptávkového řízení na
zklidnění ulice Vestecká. Dokument byl také zaslán paní starostce v srpnu.
15. Umístění kruhového zrcadla v křížení ulic U parku - Na Suchých

Složení dopravní komise:
• Předseda dopravní komise – Jan Satrapa – jan@satrapa.cz
• Členové dopravní komise –
Jan Buchar – jan.buchar@satalka.cz
Václav Drahoš-Vaclav.Drahos@t-systems.cz
Roman Fritschka - romanfr@seznam.cz
Pavel Samec - pavelsamec@seznam.cz
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