Zápis ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost konané ve Vestci dne 7. 9. 2011.
Začátek v 18:00, konec v 19:30.
Přítomni:
Marek Kowalewski
Roman Fritschka
Tomáš Krátký
Martin Votava
Tomáš Ulmajer
Tibor Švec (jako host)
Omluveni:
Milan Petrus
Eduard Jarolímek
Program:
1) Podněty občanů
2) Vestecká spojka
3) Zklidnění dopravy v ulici K Jahodárně
4) Změny v dopravním značení
5) Dopravní situace u cyklostezek
6) Obecní policie
7) Úkoly
1) Podněty občanů:
• Osazení ulice Vestecká dopravní značkou s omezenou rychlostí na 50 km/h – členové komise se
přiklání spíše k tomu, aby v uvedeném úseku byla měřena rychlost
• Výstavba bytových domů s napojením do ulice Vestecká v křižovatce s ulicí Hrnčířská ‐ komise
souhlasí s podmínkami, kterými podmínila realizaci projektu Rada obce Vestec – řešení
napojení výstavby na komunikaci kruhovým objezdem
• Ulice Na Průhonu ‐ rada obce Vestec navrhuje zjednosměrnění komunikace směrem Vestec –
Jesenice spojené s cyklostezkou. Věc byla předána k projednání obci Jesenice, komise trvá na
uzavření komunikace od prostor Agro Jesenice až ke katastru Jesenice pro veškerou
automobilovou dopravu.
2) Vestecká spojka ‐ brožura k problematice Vestecké spojky bude zveřejněna na webových
stránkách obce.
3) Zklidnění ulice K Jahodárně ‐ Policie ČR zamítla přerušení a zneprůjezdnění komunikace.
4) Změny v dopravním značení ‐ je připravena realizace změn v dopravním značení v oblasti ulic
K Remízku I, K Remízku II, Habrová, Tisová.
5) Dopravní situace u cyklostezky ‐ Bude se projednávat s policií řešení dopravní situace u začátku
cyklostezky u Vesteckého rybníka a řešení situace hráze rybníka.
6) Obecní policie ‐ od 1. 10. 2011 bude zřízeno detašované pracoviště Městské policie Černošice na
OÚ Vestec. Strážníci budou v obci 80 hodin/měsíc a bude zřízena 24 hodinová pohotovost.
Od 1. 1. 2012 budou přítomní strážníci 24 hodin/den buď ve Vestci či v Dolních Břežanech
(3/5 času ve Vestci, 2/5 času v Dolních Břežanech).
7) Úkoly
Aktualizace názvů ulic v obci na elektronických mapách (společnosti TeleAtlas) – oslovit zástupce
společnosti (úkol – Martin Votava)
Aktualizace jednosměrek v obci
Geografický plán obce pro oddělení komunikace Vestecká do správy obce

