Zápis ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost konané dne 05. 08. 2009 ve Vestci. Začátek v 18.00,
konec 20.50.
Přítomni:
Eduard Jarolímek ‐ předseda
Tibor Švec
Pavel Samec
Roman Fritschka
Omluven:
Václav Drahoš
Dále přítomni:
Eleni Ziková
Marek Kowalewski
1)

2)

Kontrola úkolů, informace o stavu akcí:
ÚKOL: Uzavření smlouvy s projektantem dopravních staveb.
VÝSLEDEK: Smlouva zatím není uzavřena, trvá.
INFO: chodník podél Vídeňské ulice – tento chodník by měl vést od areálu SAFINA a.s. k Motelu U
krbu. Jeho realizací by měla být zajištěna pěší dostupnost po chodníku Vestce od hranice katastru
v severní části po Motel U Krbu. Část mezi Hyper Albertem a SAFINou je řešena mimo Vídeňskou ulici
po souběžné komunikaci.
VÝSLEDEK: schváleno SÚS Kladno, čeká se na objednání PD
INFO: informační systém obce – byl vybrán správce tohoto informačního systému
VÝSLEDEK: řeší se nová smlouva, komise již dále nebude řešit
ÚKOL: Pan Švec bude jednat se ZO o návrhu vyhlášky o značení ulic a domů
VÝSLEDEK: odloženo na další jednání ZO
INFO: oprava havarijního stavu v prostoru zastávky u SAFINy a.s. – byl vybrán dodavatel, v současné
době se řeší stavební povolení
VÝSLEDEK: vydáno SP
INFO: pasportizace dopravního značení – probíhá
VÝSLEDEK: pasportizace proběhla, ZO schváleno 80.000,‐ Kč na realizaci úprav dle PD
INFO: odtahová služba – smlouva byla schválena, v současné době ZO řeší, zda dodavatel služby
podniká ve zkolaudovaném objektu
VÝSLEDEK: dodavatel řeší kolaudaci
INFO: pasportizace ulic – v současné době probíhá aktualizace, zároveň budou opraveny chyby
z minulé pasportizace
VÝSLEDEK: pasportizace proběhla, případné chyby opraví členové komise
ÚKOL: opravit případné chyby v pasportizaci
INFO:„Začernění“ přechodu U Klimešů – členové komise se shodují, že by bylo vhodné „začernit“
přechod na komunikaci Vestecká v prostoru pod restaurací U Klimešů (cca 150 m směrem k ulici
Hrnčířská), který je vyznačen v polovině vozovky a v tomto místě nemá vůbec být.
VÝSLEDEK: provedeno
INFO: Parkování v obci – Rovná, Javorová, U strouhy – parkování není v současné době zcela
v souladu s předpisy, ZO schváleno objedná PD, která by měla tuto situaci řešit
VÝSLEDEK: schváleno objednání PD
V návaznosti na shodu ze schůze dne 06. 05. 2009 navrhli členové komise systém jednosměrných ulic
v oblasti ohraničené ulicemi Na Suchých, K Jahodárně, Na Spojce a U strouhy, předseda komise předá
ZO
ÚKOL: Pan Jarolímek předá návrh jednosměrných ulic ZO

3) Vzhledem k situaci v ulici Průběžná (šířka komunikace, povrch) doporučuje komise ZO provést studii
proveditelnosti obousměrné komunikace, v opačném případě přichází v úvahu zjednosměrnění.
4) Chmelová ulice – na OÚ přišly dvě stížnosti obyvatel z této ulice na noční provoz z Penzionu Siesta,
kdy má docházet k ohrožování lidí a nemovitostí, dochází zde k nehodám a je požadováno buď
zrušení parkoviště u předmětného penzionu, případně uzavření ulice. K tomu členové komise sdělují,
že uzavření není možné, protože se jedná o jediný přístup a doporučují vyzvat Městskou policii
Černošice k častější kontrole této oblasti a vyzvat provozovatele k dodržování otevírací doby.
ÚKOL: pan Švec osloví MP Černošice, pan Samec projedná situaci s vlastníkem nemovitosti
5) Vídeňská ulice – členové komise doporučují osadit značky upozorňující na nutnost dodržování
rychlosti.
ÚKOL: pan Švec bude informovat ZO
6) Členové komise doporučují poptat možnost výměny veřejného osvětlení za LED osvětlení.
ÚKOL: pan Švec bude informovat ZO
7) Členové komise se shodují na tom, že je nutno zpracovat inventarizaci majetkových vztahů u
pozemků pod místními komunikacemi a veřejně přístupnými komunikacemi.
ÚKOL: pan Švec bude informovat ZO
8) Členové komise se shodují na tom, že by bylo vhodné zprovoznit SMS informační systém, jeho
funkčnost má předvést pan Drahoš. Poté by bylo vhodné zrušit nefunkční veřejný rozhlas a zároveň
oslovit občany s informací o možnosti zaregistrování se do tohoto informačního systému.
9) Pan Švec informoval členy komise o diskuzi k Vestecké spojce, která proběhla na OÚ v červenci t. r.
Členové komise se na základě dostupných informací shodují na doporučení ZO vyjádřit nesouhlas
s Vesteckou spojkou v případě, že se podaří najít jinou variantu vzniku nové komunikace v JV regionu,
která bude akceptovatelná ze strany Středočeského kraje a Hl. m. Prahy.
10) Členové komise se shodují na tom, že je nutno provést alespoň částečnou opravu trasy cyklostezky na
území obce.

Zapsal: Marek Kowalewski

