Zápis z jednání dopravní komise
Zápis číslo
Účel jednání

2
Informace o Vestecké spojce, informace o
dopravním značení ve Vestci, představení
nového člena dopravní komise, návrh na
uvolnění
pana
Jarolímka
z pozice
předsedy dopravní komise a návrh nového
předsedy dopravní komise

Zapsal
Datum jednání
Přítomni

Jan Satrapa
13.8.2007 – 19:00
Jan Buchar, Pavel Samec, Alena Šedivá,
Jan Satrapa, Roman Fritschka
Václav Drahoš
Eduard Jarolímek

Omluveni
Neomluveni
INFORMACE

1. přítomni byli seznámení s dokumentací kterou vytvořila dopravní komise. Jedná se o
návrh řešení úpravy hlavních a vedlejších silnic v lokalitě Na Suchých a nové zástavby
ulic k Remízku a ulice u Strouhy.
2. Byla vypracována a předložena dokumentace firmou Lucida, konkrétně panem ing.
Stankem k projektu zpomalení ulice Vestecká. Jedná se o výstavbu dvou
zpomalovacích lavic a to v lokalitě naproti dětskému hřišti a naproti obecnímu úřadu.
3. paní Starostka informovala přítomné o dopisu, který obdržel OÚ Vestec. Jedná se o
zamítavé stanovisko PČR k návrhu dopravní komise na výše zmiňované zpomalovací
lavice a tím i zpomalení celé ulice Vestecké. Důvody zamítnutí nejsou opodstatněné a
obec bude na zamítavé stanovisko reagovat
4. pan ing. Buchar seznámil přítomné s návrhem, který zpracovali projektanti společnosti
Eurospektra na propojení silnice Vídeňská – Hrnčíře – Průhonice. Celá stavba od
vídeňké ulice až po Hrnčíře bude situována na náspu, tudíž bude viditelná. V tomto
úseku není možné „zaříznout“ silnici do země kvůli podzemním vodám, které vedou
dále do Prahy a také kvůli retenční nádrži, která je teď situována za touto komunikací,
tudíž dojde k „oddělení“ přímého kontaktu z Vestce k retenční nádrži. Pan ing. Buchar
zpracoval návrh, aby se tato komunikace vedla až za retenční nádrží. Vše nasvědčuje
tomu, že by to nebyl problém. Bohužel, v územním plánu z roku 1998 je zakreslena
spojka právě mezi Vestcem a retenční nádrží. Tudíž se obáváme, že projektanti se
budou striktně držet územního plánu pro obec Vestec který byl již před lety schválen i
v pozdějších novelizacích. Tato komunikace je navrhována jako dvouproudá s tím, že
podle vyjádření společnosti Eurospektrum po ní nebudou jezdit nákladní vozy nad 6
tun. Jelikož se jedná ze strany z Průhonic o sjezd z D1 a navazuje právě na tuto
spojku, obáváme se toho, že kamiony nebudou zásobovat pouze pozemky společnosti
eurospektra, kde má vyrůst komerční zóna ne nepodobná Čestlicím, ale budou si
zkracovat cestu právě touto spojkou dále na propojení na dálníci na plzeň nebo
strakonice. Z toho důvodu se obce Vestec, Kunratice, Šeberov, Hrnčíře dohodli a
sepsali body, které požadují od projektantů, aby zapracovali do projektové
dokumentace. Jedním z nich je, že bude silnice označena pro zákaz vjezdu kamionů
nad 6 tun. O výsledku jednání bude informovat pan Ing. Buchar na dalším zasedání
dopravní komise
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5. paní starostka informovala členy dopravní komise o novém členu kterým je pan
Roman Fritschka
6. dopravní komise se usnesla, že nadále nemá smysl, aby předsedou dopravní komise
byl nadále pan Eduard Jarolímek. Komise došla k závěru, že pan Eduard Jarolímek
nepracuje jako předseda komise, nesvolává jednání a hlavně na jednání dopravní
komise bez omluvení vůbec nechodí.
7. novým předsedou dopravní komise byl zvolen Jan Satrapa Honza
8. paní starostka bude na zastupitelstvu informovat o jmenování nového člena pana
Fritschku, dále bude informovat zastupitelstvo o uvolnění pana Jarolímka z funkce
předsedy dopravní komise a jmenovat nového předsedu dopravní komise pana Jana
Satrapu
ÚKOLY Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ
ID

ÚKOL

1.1.

Dopravní dokumentace na
zpomalovací
lavice
Vestecká
Zajištění
stavebního
povolení na komunikace
k Rybníku, Na Hřišti, K
Vodárně
Dopracování
námětů
úprav dopravního značení
v obci

1.2.

1.3.

ZODPOVÍDÁ

TERMÍN

STAV

LUCIDA

31.7.2007

Předáno na obec

Paní Šedivá

15.8.2007

Zatím neobdrženo
od
Stavebního
úřadru v Jesenici

Honza Buchar, 15.8.2007
Honza Satrapa,
Pavel Samec,
Vášek Drahoš

Dokumentace
předána

NOVÉ ÚKOLY A STÁVAJÍCÍ ÚKOLY Z MINULA
ID
1.2.

2.1.

2.2.

ÚKOL

ZODPOVÍD TERMÍN
Á
Zajištění
stavebního Paní
15.8.2007
povolení na komunikace starostka
k Rybníku, Na Hřišti, K Alena Šedivá
Vodárně
Zpracovat dokumentaci pro Honza
19.8.2007
výběrové
řízení
na Satrapa
projektanta, který vytvoří
dokumentaci k dopravnímu
značení v obci
Poslat kontakty na možné Honza
19.8.2007
projektanty vztahující se Buchar,
k bodu 2.1. paní starostce na Pavel Samec,
email starosta@vestec.cz
Roman
Fritschka
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Zatím neobdrženo
od
Stavebního
úřadru v Jesenici –
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2.3.

Napsat
nesouhlasné Paní
stanovisko
na
odpověď starostka
zpomalovacích lavic, včetně Alena Šedivá
argumentů,
proč
jsou
„lavice“ nutné

19.8.2007

2.4.

Zmapovat
a
navrhnout
dopravní značení v lokalitě
„HARDEST“
a
zašle
emailem honzovi satrapovi
na email jan@satrapa.cz
Informovat na zasedání
zastupitelů uvolnění pana
Jarolímka z funkce předsedy
dopravní komise, jmenovat
nového předsedu pana Jana
Satrapu a jmenovat nového
člena dopravní komise pana
Romana Fritschku

Pavel Samec

19.8.2007

Paní
starostka
Alena Šedivá

Nejbližší
zasedání
zastupitel
stva

2.5.

Vytvořil Satrapa Honza - 27.2.2008
Zápis z jednani cislo 2 13_08_2007.doc

3

