Zápis ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost,
konané ve Vestci dne 03. 12. 2014
Začátek v 18:00, konec v 19:45
Přítomni:
Eduard Jarolímek
Roman Fritschka
Tomáš Krátký
Zdeněk Cihlář
Milan Petrus
Zděněk Vočka
Václav Drahoš
Tibor Švec, starosta jako host
Omluveni:
Votava Martin
Marek Kowalewski
Program:
1) Kontrola zápisu z minulé komise
2) Zákaz vjezdu nad 12 na silnici č. 603
3) Dohoda o kamerovém systému obcí
4) Pasporty DZ, VO a ulic
5) Rozpracované projekty
6) Rozbor činnosti OP Vestec
7) Aktualizace ZÚR Středočeského kraje
1) a) Komise prodiskutovala a doplnila návrh řešení nedovoleného parkování v Hrnčířské
ulici u rybníka, který vypracoval Zdeněk Vočka (OP Vestec) a projednal ho s Policií ČR.
Návrh řešení spočívá ve vodorovném dopravním značení, které vyznačí oblouk
cyklostezky a pomocí dopravní značky V 13a doplněné zpomalovacími čočkami i
prostor, kde se nesmí parkovat.
b) Komise byla informována o ranní kontrole, která byla provedena OP Vestec na žádost
členů komise na přechodech pro chodce u OÚ a u zastávky školního busu Vestecká u
rybníka. Na základě zjištění této kontroly komise doporučuje urychleně tyto dva
přechody přisvětlit a u přechodu u rybníka prořezat vegetaci tak, aby byla dobře vidět
značka IP 6 přechod pro chodce. Komise požádala OP Vestec o kontrolu ostatních
přechodů v obci do další schůze.
c) Komise vyslechla informaci Zdeňka Cihláře o vykácení stromů, které ničí svými kořeny
vozovku v ulici Na Suchých. Stromy budou vykáceny s příslušnými povoleními do jara,
na jaře pak bude opravena i vozovka.
d) Se zástupci TS Vestec a starostou byl projednán způsob a termín (ještě v době
vegetačního klidu) ošetření vegetace přesahující nad chodníky a vozovky.
2) Komise byla informována, že po ročním úsilí byla konečně získána skoro všechna
povolení na umístění značek B 4 - zákaz vjezdu nákladních vozidel s dodatkovou
tabulkou „nad 12 tun“ na silnici č. 603 u kruhového objezdu ve směru na Prahu. Po
získání posledního nutného povolení bude bezodkladně doplněno značení.
3) Starosta informoval o dohodě o kamerovém systému s obcí Jesenice a obcemi, které
obsluhuje naše OP. Kamerami bude po realizaci dohody sledován prostor všech těchto
zúčastněných obcí a to v kvalitě a systému našich vesteckých kamer. Pro nás z toho
vyplývá pouze osazení jedné kamery na Vídeňskou ulici v prostoru motelu U Krbu.

4) Starosta informoval, že pověřil Václava Drahoše, aby od ledna, jako ředitel TS pořídil
novelizaci pasportů v obci. Jelikož se pořízením a správou pasportů zabývala dříve naše
komise a měla novelizaci rovněž v plánu na další období, nabídli jsme TS pomoc a
součinnost při novelizaci pasportů silnic a dopravního značení. Za naší komisi byl tímto
úkolem již na minulé schůzi pověřen Roman Fritschka, který má s pasportem dopravního
značení zkušenosti.
5) Rozpracované projekty, informaci podává starosta.
a) Rekonstrukce ulice Průběžná. Rekonstrukce je skoro po všech stránkách připravená,
předpokládaná cena je tak vysoká, že obec musí počkat, až bude vypsána příslušná
dotace.
b) Rekonstrukce křižovatky Vestecká x Ve Stromkách. Během roku 2015 bude
dokončena příprava všech povolení a dokumentace tak, aby rekonstrukce mohla
proběhnout v návaznosti na rekonstrukci ulice Průběžná.
c) Zastávky autobusů Vídeňská „u Alberta“. Dokumentace je připravená pro územní
řízení, na dalších povoleních se bude v roce 2015 pokračovat. Financování projektu se
předpokládá krajem a SFDI.
d) Chodník podél ulice Vídeňská. Realizace tohoto již dlouho připraveného projektu se
předpokládá na jaře 2015.
e) Cyklostezka Na Průhonu. Pokud se podaří státním orgánům včas vypořádat
s obstrukčními stížnostmi ze stany našich tradičních stěžovatelů, bude stezka
realizována již v roce 2015. O součinnosti obce Jesenice vyjednává náš starosta.
f) Starosta předložil komisi tři varianty studií na provedení zastávky, parkoviště
a obratiště autobusů, které mají vzniknout u Biocevu. Komise se shodla na doporučení
varianty označené jako č. 2.
6) Komise podrobně probrala předložený rozbor činnosti OP Vestec v rámci veřejnoprávní
smlouvy pro obec Dolní Břežany a navrhla radě a starostovi vyvolat jednání s obcí Dolní
Břežany ve smyslu rozšíření této smlouvy z dosavadních dvou hodin činnosti na
minimálně šest hodin dvoučlenné hlídky na den. Do nové smlouvy doporučuje komise
zapracovat i možnost vyhovět jednorázovým požadavkům smluvních obcí, jejichž úhrada
by byla provedena hodinovou sazbou.
7) Komise byla seznámena s návrhem připomínek k 1. aktualizaci ZÚR Středočeského kraje,
který vypracoval JUDr. Michal Bernard. Odborné podklady byly zpracovány dopravním
expertem Janem Kašíkem.
Další schůze je naplánována na 4. 2. 2015 a pak až na výjimky vždy první středu v měsíci.
Konání schůze bude potvrzeno pozvánkou e-mailem.
Zapsal Eduard Jarolímek

