Zápis ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost konané ve Vestci dne 05. 02. 2014.
Začátek v 18:00, konec v 20:40.
Přítomni:
Eduard Jarolímek
Roman Fritschka
Tomáš Krátký
Marek Kowalewski
Tomáš Ulmajer
Tibor Švec - starosta
Zdeněk Vočka – OP Vestec
Zdeněk Cihlář – JPO Vestec
Miroslav Rybníček – vedoucí OOP Jesenice
Omluveni:
Milan Petrus
Martin Votava

Program:
1) Policie
2) Informace starosty
3) Hasiči

1) Policie

• Modernizace kamerového systému
Probíhá výměna kamer za modernější. Bylo vyměněno uložiště dat a server kamerového
systému. Do budoucna se připravuje i rozšíření kamerového systému do průmyslové oblasti
obce. Na pult naší OP byla napojena kamer umístěná v Ohrobci (v rámci spolupráce obcí).
• Informace Policie ČR
V roce 2013 došlo v obci Vestec k 70 vloupáním do motorových vozidel. K těmto vloupáním
dochází zejména na parkovišti u Alberta, v ulici Ve Stromkách a na parkovišti u ulice Na
Spojce. Ve spolupráci s Obecní policií Vestec bude vypracována mapa kritických míst v obci
a tato místa budou monitorována kamerovým systémem.
• Projekt tísňového tlačítka
Pro obyvatele obce se připravuje projekt tísňového tlačítka. Jedná se o přístroj, který je
schopen monitorovat pohyb člověka (přes GPS) a v případě krizové situace je možné
přivolat pomoc (např. Obecní policii a s její pomocí i další složky IZS či informovat rodinné
příslušníky). V první fázi bude systém spuštěn ve zkušebním provozu pro naše seniory (s
dotací) a v další fázi pak také pro děti.
• Zabezpečení nemovitostí
Zvažuje se možnost placeného napojení zabezpečovacích systémů nemovitostí přímo na
Technické služby obce Vestec.

• Obecní policie Vestec
Obecní policie připraví statistiku hustoty dopravy, která vzniká při použití alternativních tras
přes obytné části obce Vestec při kolonách na Vídeňské ulici. Případné propojení ulice Na
Suchých a parkoviště u Alberta se bude dále řešit až po vyhodnocení relevantních dat
z požadované studie.

2) Informace starosty

• Křižovatka ulic Vestecká x Ve Stromkách x K Jahodárně
Je nutné zabezpečit plynulý provoz v ulici Vestecká, bezpečné odbočování z ulic Ve
Stromkách a K Jahodárně a zejména bezpečný pohyb pěších osob z ulice Ve Stromkách do
ulice K Jahodárně a zpět.
V této souvislosti se zvažuje osadit tuto křižovatku semafory, s trvalou zelenou pro ulici
Vestecká a v případě výjezdu z navazujících komunikací, či přechodu pěších osob, lze
zapnout červenou na Vestecké. Prioritně je nutno zajistit bezpečnost chodců a cyklistů,
k tomu by mělo pomoci také narovnání této křižovatky v ulici K Jahodárně tak, jak navrhují
ve své studii (viz studie) dopravní odborníci.
Komise doporučuje provizorně řešit tuto křižovatku ještě před celkovou rekonstrukcí
s prioritou pro bezpečnost chodců a cyklistů.
• K zařazení do nového územního plánu byla zadána studie řešení situace v křižovatce ulic
Vídeňská x Vestecká x Hodkovická.
• Hotova je studie (viz studie) zřízení nových autobusových zastávek na Vídeňské u Alberta
v souvislosti s dopravní obslužností vznikajícího vědeckého centra Biocev. Dle ROPIDu
budou zastávky autobusů Vestec, Šátalka a Vestec, Safina zachovány.
• Připravuje se výměna starých autobusových čekáren na zastávkách Vestec, U Vodárny (a
doplnění nové ve směru do Vestce) a obou zastávek Vestec, U Klimešů. Nově budou
osazeny nerezové čekárny a osvětlení. V zastávce Vestec, U Klimešů (jižní) bude pokusně
umístěna veřejná samoobslužná knihovna, jejímž prostřednictvím si budou občané moci
vyměňovat nebo i jen půjčovat knihy a časopisy. Na šesti vybraných místech v obci budou
instalovány nové mapy obce.
• Dále se připravuje vydání cyklomapy regionu MAS Dolnobřežansko, do kterého Vestec
patří. Tyto mapy budou začátkem jara zdarma k dostání na vybraných místech.
• Cyklostezka Vestec – Kunratice (pokračování po katastru Prahy) má již vydáno stavební
povolení a Praha jí zařadila do letošních prioritních projektů. Cyklostezka od Agra do
Zdiměřic by měla být realizována v letošním roce.
• Připravované projekty:
- Ulice Krátká
- Ulice K Vodárně a ulice K Rybníku
• Snaha získat stavební povolení ke stavbě cyklostezky paralelně s ulicí Průběžná do Jesenice.
Realizace v tomto roce je však ohrožena sérií neustálých stížností a odvolávání paní
Bucharové. Je to škoda, protože pokud by se stavělo v tomto roce, platila by polovinu ceny
obec Jesenice.

3) Hasiči

• Komunikují se potřeby profesionálních hasičů v Jílovém. V současné době je zajištěna
výstroj pro 5 členů jednotky a připravuje se dovybavení zásahového vozidla, aby
odpovídalo požadavkům pro JPOIII.
• SDH by mělo spolupracovat s JPO.

