Zápis ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost konané ve Vestci dne 2. 2. 2011.
Začátek v 18:05, konec ve 20:15.
Přítomni:
Eduard Jarolímek
Roman Fritschka
Tomáš Krátký
Milan Petrus
Tomáš Ulmajer
Tibor Švec (jako host)
Omluveni:
Marek Kowalewski
Martin Votava
Program schůze:
1. Kontrola zápisu
2. Informace starosty (sjezdy z Pražského okruhu, Policie – jednání s Jesenicí)
3. Autobusová doprava (p. Krátký a starosta)
4. Kamery (přisvětlení, p. Votava – propagace, starosta – dotace, projekt, cena)
5. Stížnost p. Linhart, Hodkovice
6. Besedy komise na téma doprava v okolí Vestce (Ing. Kašík a Králíček, termíny, program)

1. Kontrola zápisu
2. Informace starosty
Starosta informoval přítomné, že služebny Policie ČR zůstává v Jesenici a zároveň bude rozšířeno
o oddělení kriminální policie. V případě, že by měl být Vestci poskytován širší rozsah služeb, žádá
obec Jesenice o příspěvek na provoz služebny.
Ve věci otevření sjezdů na Písnici/Dolní Břežany je snaha Prahy o jejich zprovoznění, kolaudace
Pražského okruhu má být do konce roku 2011 a otevření těchto sjezdů je nutnou podmínkou.
V rámci rozvoje cyklostezek v našem regionu bude obec Jesenice realizovat cyklostezky na jejím
území tak, aby se napojily na cyklostezky na území Vestce.
3. Autobusová doprava
Dne 1. 2. 2011 proběhlo jednání s dopravcem (Veolia Transport), kdy náprava nedostatků ve
zpoždění a monitorování autobusových linek má být provedena nejpozději do konce března 2011.
Dne 2. 2. 2011 proběhlo jednání s ROPIDem, dopravcem a zástupci dotčených obcí. Středočeský
kraj snížil dotace na dopravu o 24% a tento výpadek bude hrazen ze zvýšení cen jízdného od
1. 1. 2011. Dle ROPIDu se nebudou rušit žádné autobusové linky.
Obec Jesenice požaduje po Vestci, aby se finančně podílel na úhradách autobusových linek
jezdících po Vídeňské s nástupní/konečnou stanicí Budějovická.
Komise se shoduje na tom, že existují možné varianty, jak dále řešit autobusovou dopravu ve
Vestci a to následovně:
Zřízení autobusové linky Psáry – Jesenice – Vestec – Smíchov
Zřízení jiného autobusového spoje Vestec – Chodov
Spojení autobusových linek 326 a 327. Autobusová linka 326 v trase Opatov – Vestec – Jesenice by
nově jezdila po trase Opatov – Vestec – Jesenice – Osnice – Zdiměřice – Opatov. Autobusová linka

327 v trase Opatov – Zdiměřice – Jesenice – Osniceby nově jezdila po trase Opatov – Zdiměřice –
Osnice – Jesenice – Vestec – Opatov.
Komise se shoduje na tom, že je nutno dále pracovat na zlepšení veřejné hromadné dopravy –
během půl roku budou sbírány a poté vyhodnoceny náměty a připomínky členů komise, občanů
a dotčených organizací.
4. Kamery
Obec podala žádost o dotaci na rozšíření kamerového systému v obci, kdy by vznikla 2 nová místa
pro umístění kamer, byly osazeny další infračervené reflektory a upraveny stožáry. Celkové
náklady se předpokládají na úrovni cca 900.000,‐ Kč, dotace by měla pokrýt přes polovinu této
částky. Vyhodnocení proběhne v polovině března 2011.
5. Stížnost p. Linhart (Hodkovice)
Komisi byl doručen podnět, že na křižovatce Vídeňská x Hodkovická (u autosalonu BMW) je špatný
výhled ve směru od Jesenice a to kvůli parkovišti u autosalonu BMW.
Komise podnět projednala, řešení situace na silnicích této třídy není v kompetenci obce, proto se
řešení bude hledat ve spolupráci se Správou a údržbou silnic.
6. Besedy komise na téma doprava a hluk v okolí Vestce
Dne 9. 2. 2011 proběhne beseda komise s dopravním odborníkem na téma řešení dopravní
situace v obci v blízkém i vzdáleném horizontu. Komise doporučuje vydání brožury na toto téma,
rozšířit brožuru mezi naše obyvatele a následně uspořádat veřejnou besedu o tomto problému.
Dne 16. 2. 2011 proběhne debata komise s odborníkem na měření hluku na téma hluk v obci. Po
zprovoznění Pražského okruhu je v obci možné pozorovat znatelný nárůst hluku. Komise
podporuje realizaci odborného měření hluku v obci v souvislosti s touto silniční komunikací. Pokud
by odborné měření hluku v obci prokázalo překročení hlukových limitů, bylo by možné požadovat
vystavění protihlukových stěn na Pražském okruhu v blízkosti obce.

