ZÁPIS Z PRACOVNÍ SCHŮZKY DNE 11.2. 2008
ROZPRACOVANOST DOPRAVNÍCH PROJEKTŮ
Přítomní:
Ing. J. Stanko, spol. Lucida
Ing. Burian, spol. Lucida
A. Šedivá
Ing. L. Vopálenský
Ing. J. Buchar
Ing.B. Bucharová

1. Projektová dokumentace rekonstrukce komunikací Průběžná, U Hřiště, Na
Hřišti-změny
Po konzultaci předloženého situačního plánu M 1:500 budou projektantem zváženy a zapracovány
následující úpravy/požadavky
1. Přeložení chodníku v ul. Průběžná z původní trasy na p.č.697/46 (soukromý pozemek) na
protější stranu na p.č. 20/12 (pozemek obce.
2. Zakreslit změny poloměru křižovatky komunikace Průběžná - U Hřiště dle obcí zaslaného
aktualizovaného zaměření stávajícího oplocení p.č. 711/2 a v souvislosti s ním upravit/rozšířit
výjezd z křižovatky.
3. Zvážit šířku/výškovou úpravu chodníku v jednosměrném úseku komunikace U Hřiště v místě
telekomunikačního sloupku (zřetel průjezd kočárku).
4. Napojení do dešťové kanalizace (zatrubněná strouha) v ulici U Hřiště-uliční vpusti
5. Úprava grafického značení směru spádu splaškové kanalizace v ul. U Hřiště (opačný směr).
6. Doplnění zákresu trasy splaškové kanalizace pro p.č.713/4, 713/4, st.p. 78 na základě informace
zajištěné Ing.Vopálenským
7. Do situace zakreslit objekt MF hřiště a nových šaten.
8. Doplnit zákres 2 pilířků elektro pro p.č. 711/6 a 711/7.
9. V prostoru parkování před MF hřištěm sloupy veřejného osvětlení posunout směrem ke
komunikaci, trasu kabelu elektro napřímit (vedení v chráničce) podél komunikace.
10. Provést propočet potřebných parkovacích stání dle ČSN 736110 pro MŠ a MF hřiště.
11. Lucida vypracuje projekt rekonstrukce komunikace Na Hřišti v návaznosti na studii využití
areálu sportoviště-nejprve vypracuje a obci zašle cenovou nabídku.
z konzultace vyplynuly úkoly:
1. Starostka-zjistí stav podání žádosti o prodloužení stavebního povolení na rekonstrukci
komunikací u OD MÚ Černošice -řešil p. Polák.
2. Ing. Vopálenský prověří napojení pozemků p.č.713/4, 713/4, st.p. 78 na splaškovou
kanalizaci a podklady zašle spol. Lucida
3. J. Buchar zašle spol. Lucida aktuální zaměření oplocení pozemku p.č. 711/2
4. B. Bucharová kontaktuje OD MÚ Černošice ve věci řešení změn v PD vydáním nového SP
event. změnou stavby před dokončením.
5. Komise pro dopravu a bezpečnost dostala od projektanta k dispozici PD a do 14 dnů lze
uplatnit další připomínky.

2. Celková situace dopravního značení v obci
Po konzultaci předloženého situačního plánu budou projektantem zváženy a zapracovány následující
úpravy/požadavky :
1. S ohledem na legislativní možnosti zvážit umístění DZ-měření radarem u vjezdů do obce na
Vestecké.
2. Umístění DZ zákaz vjezdu vozidel na 6t na místních komunikacích ( Na Spojce, u Jiráka, Ve
Stromkách, Na Průhonu, Hrnčířská..)
3. Vyměnit DZ přechod pro chodce na návsi za DZ se signálním podkladem.
4. Umístit výstražnou DZ A12 u dětského hřiště na návsi.
5. Zvážit a zapracovat další písemně předané návrhy dopravní komise.
z konzultace vyplynuly úkoly:
1. Zpracovatel spol. Lucida po dokončení dokumentace zajistí projednání s DI Policie ČR,
okresní ředitelství Praha-venkov, Obec Vestec následně požádá o vydání rozhodnutí OD
MÚ Černošice.
2. Komise pro dopravu a bezpečnost dostala od projektanta k dispozici rozpracovanou PD a
do 14 dnů lze uplatnit další připomínky.

3. Nový návrh dopravního opatření v ul. K Rybníku
Po konzultaci předloženého situačního plánu dle předem zaslaného zadání budou projektantem
zapracovány následující úpravy/požadavky:
1. Pro umožnění jízdy cyklistů změnit DZ na zákaz vjezdu -dělená B11.
2. Na základě nabídky předložené projektantem zakreslit do PD jabloň vč. průměru koruny.
3. Od ul. Hrnčířské umístit pouze statické sloupky
4. Od ulice K rybníku pouze prostřední sloupek sklápěcí, krajní statické
5. Zapracovat konečný typ statického sloupku na základě podkladů zaslaných obcí-zajistí
B.Bucharová
z konzultace vyplynuly úkoly:
1. Zpracovatel spol. Lucida po dokončení dokumentace zajistí projednání s DI Policie
ČR, okresní ředitelství Praha-venkov, Obec Vestec následně požádá o vydání
rozhodnutí OD MÚ Černošice.
2. B. Bucharová zašle vybraný typ statického sloupku pro zapracování do DP
3. Komise pro dopravu a bezpečnost dostala od projektanta k dispozici rozpracovanou
PD a do 14 dnů lze uplatnit další připomínky.

Zapsala:
B. Bucharová

