Zápis ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost konané ve Vestci dne 6. 3. 2013.
Začátek v 18:25, konec v 19:50.
Přítomni:
Eduard Jarolímek
Martin Votava
Tomáš Krátký
Tomáš Ulmajer
Tibor Švec – starosta (jako host)
Zdeněk Vočka – MP Černošice (jako host)
Omluveni:
Milan Petrus
Marek Kowalewski
Roman Fritschka
Program:
1) Vestecká spojka
2) Informace – policie
3) Aktualizace mapy obce na webových stránkách
4) SDH Vestec
5) Kamerový systém
1) Vestecká spojka
• Dle rozhodnutí soudu byla Vestecká spojka vyjmuta z územního plánu Středočeského
kraje, její realizace tedy není možná. Doporučuje se zachovat koridor Vestecké spojky
v územním plánu obce jako pás izolační zeleně.
2) Informace – policie
• Komise projednala nové měření počtu průjezdů a monitoring rychlostí v ulicích
Vídeňská a Vestecká a konstatovala kritický stav zejména v počtu vozidel
překračujících rychlost v obci. Jako opatření navrhuje zřízení úsekového měření
rychlosti na ulici Vídeňská. Nejproblematičtější komunikací v obci je právě ulice
Vídeňská, která obec nejvíce zatěžuje, proto komise doporučuje častější monitorování
dopravní situace na Vídeňské ulici Obecní policií a doporučuje pořízení vlastního
přístroje na měření intenzity dopravního provozu.
• Obecní policie ve spolupráci se stavebním technikem obce připravuje projekt parkování
v severní části ulice Na Suchých, tak aby vozidla parkovala v souladu se zákonem.
• Komise děkuje OP za několik úspěšných zásahů, o kterých komisi informovala.
3) Aktualizace mapy obce na internetu
• Komise se zaměří na aktualizaci mapy obce na internetu, pojmenování nových ulic,
naznačení jednosměrnosti ulic a přejmenování ulic tak, aby byla internetová mapa opět
aktuální.
4) SDH Vestec
• V rámci SDH Vestec by měla vzniknout zásahová jednotka požární ochrany (JPO).
Členové této jednotky by se měli kromě požárních zásahů specializovat na pomoc při
dopravních nehodách a pomoc našim občanům např. při nouzovém otevírání bytů
a domů, poskytování první pomoci apod.
• Kvůli záměru zřízení vlastní obecní policie, která bude mít sídlo v prostorách OÚ
Vestec, se začala připravovat hala v prostorách Agro Jesenice (objekt v ulici

Na Průhoně), která bude sloužit pro potřeby SDH Vestec a Technických služeb obce
Vestec.
5) Kamerový systém obce
• Kamerový systém byl aktualizován a opraven, čímž se zvýšila kvalita a využitelnost,
o čemž svědčí i dopis od Policie ČR, který chválí jeho užitečnost při jejich práci.
Plánuje se rozšíření a další zkvalitnění kamerového systému obce. Policie vytipuje
další vhodná místa pro rozšíření stávajícího kamerového systému.

