Zápis ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost
konané ve Vestci dne 3. 2. 2016
Začátek v 18:00, konec v 20:30
Přítomni:
Eduard Jarolímek
Roman Fritschka
Marek Kowalewski
Tomáš Krátký
Zdeněk Cihlář
Zděněk Vočka
Václav Drahoš
Martin Votava
Oto Drobík – nový člen komise
Tibor Švec, starosta jako host
Omluveni:
Václav Drahoš
Milan Petrus
Program:
1) Kontrola zápisu z minulé komise
2) Dohoda o kamerovém systému obcí
3) Pasporty DZ, VO a ulic.
4) Rozpracované projekty
5) Vestecká ulice
6) Značení Vesteckých cyklostezek
7) Výstavba chodníku a VO v ulici Průmyslová
8) Cyklostezka do Kunratic
9) Žádost občanů ulic Vilová II. a K Jahodárně
10) Cyklostezka Zlatníky
1) Kontrola zápisu z minulé schůze
a) 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. Úkol trvá, povolení ke kácení získává
OÚ a v následujících dnech (duben 2015) bude vydáno a stromy pokáceny (duben
2015). Povolení je dnes (srpen 2015) již možno vydat, ale vzhledem k tomu jak
dlouho se tento bod již táhne, komise doporučuje počkat s kácením teď už až na
období vegetačního klidu, aby nebyl malér. Komise upozorňuje na nutnost počítat
s penězi na opravu asfaltu poničeného kořeny dosud nepokácených stromů. Úkol
splněn, stromy poraženy, bod bude vyřazen.
b) Se zástupci TS a starostou byl projednán způsob a termín (ještě v době vegetačního
klidu) ošetření vegetace přesahující nad chodníky a vozovky (duben 2015). Úkol trvá
(srpen 2015). Listopad 2015 – úkol stále trvá a je aktuální. Únor 2016 úkol stále trvá a
je stále aktuální.
2)

Starosta informoval o dohodě o kamerovém systému s obcí Jesenice a obcemi, které
obsluhuje naše OP. Kamerami bude po realizaci dohody uzavřen celý 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. S montáží kamery na Vídeňské se čeká, až Jesenice splní svojí část dohody.

Naše dvě původní starší kamery byly namontovány na hřiště, ke zvýšení ostrahy
sportoviště a parkoviště kol u vchodu (duben 2015). Jesenice zahájila proces
výběrového řešení na kamery (duben 2015). Čekání na Jesenici pokračuje, potřeba
kamer trvá (srpen 2015). Listopad 2015 - stále se čeká na Jesenici, která stále vybírá
dodavatele. Řešením kamerového systému se ale po vzoru Vestce začal také zabývat
celý region Dolnobřežansko, takže další postup bude již v rámci regionu.. Jesenice jde
i nadále svojí zvláštní cestou, ale MAS Dolnobřežansko zdárně pokračuje ve snaze
doplnit kamery v celém regionu, kromě obce Zvole, která kamery na svém katastru
nechce. Hrubý rozpočet celé akce byl již vypracován a je připraven ke schválení v MAS.
3)

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 DZ. Za naší komisi byl tímto úkolem již na
minulé schůzi pověřen Roman Fritschka, který má s pasportem DZ zkušenosti. Úkol i
ochota pomoci ze strany komise trvá, komise předala (duben 2015) všechny dostupné
podklady. Úkol i potřeba pasportů trvá (srpen 2015).. Pasporty kanalizace, vodovodů a
osvětlení se údajně už začaly vytvářet, ale pasporty DZ a ulic musejí ještě počkat.

4)

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. Dotace má být vypsána do 08/2015 a do té doby obec bude mít SP. Úkol trvá
(srpen 2015). Listopad 2015 – úkol trvá. Únor 2016 úkol trvá.
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 (duben 2015). Příprava
povolení pokračuje. (srpen 2015) Listopad 2015 – úkol trvá. Únor 2016 úkol trvá.
c) Zastávky autobusů Vídeňská „u Alberta“. Dokumentace je připravená pro UR, na
dalších povoleních se bude v roce 2015 pokračovat. Financování projektu se
předpokládá krajem a SFDI (duben 2015). Probíhá získávání souhlasů vlastníků
dotčených pozemků. Úkol trvá (srpen 2015). Listopad 2015 – situace stále trvá. Únor
2016 úkol trvá, významný posun nastal v tom, že starosta zajistil financování
zastávky „u Alberta“ investorem.
d) Chodník podél ulice Vídeňská. Realizace tohoto již dlouho připraveného projektu se
předpokládá na jaře 2015. Čeká se na vypsání dotace a souhlasy vlastníků (duben
2015). Listopad 2015 – dotace byla zamítnuta, obec projekt upraví a zkusí dotaci v
roce 2016 znovu. Únor 2016 úkol úpravy projektu trvá.
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.
Čeká se na vyřízení dalšího odvolání pí Bucharové krajským úřadem. Návrh
minulého vedení Jesenice na spolufinancování výstavby trvá. Zatím to vypadá, že se
pí Bucharové podaří realizaci tohoto pro bezpečnost důležitého projektu oddálit
o další rok (duben 2015). Gratulujeme (srpen 2015). Listopad 2015 – KÚ již konečně
rozhodl a stížnost zamítl, nic tedy nebrání vydání SP na stezku, nicméně zbytečný
a zlovolný odklad o minimálně jeden rok se podařil. Únor 2016 komise diskutovala již
poněkolikáté možnost, že by místo výstavby stezky došlo k uzavření celé ulice
Na Průhonu pro veškerou automobilovou dopravu. Komise došla k názoru, že po
převedení ulice Vestecká do vlastnictví obce by se pokus o uzavření měl znovu
opakovat. Pro zklidnění dopravy v obci by to mělo nezanedbatelný přínos.

5)

Komise byla na dotaz starostou seznámena s průběhem čtyři roky trvajícího převodu
silnice této naší ulice z třetí třídy na místní komunikaci a následně do majetku a správy
naší obce. Převod zdárně pokračuje, zastupitelstvo schválilo provedení formou přijetí

daru od kraje (duben 2015). SUS provede poslední opravu silnice a pak snad už bude
předána obci (srpen 2015). Listopad 2015 – oprava silnice byla provedena, předání
však, díky liknavé práci úředníků KÚ doposud nikoli, takže čekání trvá. Únor 2016 úkol
trvá, byla provedena další urgence, tentokrát u SUS Kladno (p. Motal).
6)

Bylo dohodnuto, že technické služby během března dokončí značení našich cyklostezek
podle projektu, který jim vydá ing. Kolařík. Při pokusu o realizaci se zjistilo, že projekt
neodpovídá novým skutečnostem, proto komise žádá ing. Kolaříka o opravu projektu a
potom o předání TS k dokončení (duben 2015). Úkol trvá (srpen 2015). Listopad 2015 –
MAS Dolnobřežansko se mezitím dohodlo, že zadá projekt značení cyklostezek pro celý
mikroregion, takže se nyní čeká na tento projekt. Únor 2016 úkol trvá.

7)

Starosta na dotaz komisi seznámil s problematikou a postupem výstavby chodníku
a veřejného osvětlení v ulici Průmyslová k objektům BIOCEVu (duben 2015). Podle
sdělení starosty výstavba začne dne 13. 8. 2015 (srpen 2015). Listopad 2015 – výstavba
chodníku i VO skutečně začala, zdárně pokračuje a do konce roku by mohlo být hotovo.
Únor 2016 úkol splněn, chodník i VO hotovo. Obec doplnila chybějící značky a červené
sloupky. Bod bude ze zápisu vyřazen.

8)

Stavba cyklostezky do Kunratic. Komise si přečetla dopis od pražské cyklistické
organizace Auto-Mat. Krom poděkování za cyklostezky a „cykloobousměrky“, obsahoval
také oznámení, že pražská cyklokomise konečně na letošní rok zařadila realizaci
pražské části stezky Vestec – Kunratice (A202) (duben 2015). Otazník stále trvá (srpen
2015). Listopad 2015 – odysea s dokončením stále pokračuje a přesto, že je SP
i peníze, stezka se stále nestaví, tentokrát gratulujeme úřednictvu. Únor 2016 - podle
informací které má starosta z Kunratic, by stezka v letošním roce mohla vzniknout.

9)

Komise projednala žádost občanů ulic K Jahodárně a Vilová II
V dopise si občané opakovaně (poprvé v roce 2011) stěžují na nedodržování dopravních
předpisů v ulici K Jahodárně (zejména nedodržování rychlosti a jednosměrnosti) a žádají
instalaci zpomalovacích prahů v této ulici.
Komise již poněkolikáté diskutovala bezpečnosti situaci v této ulici a i v celé lokalitě
a potvrdila svůj dřívější postoj, který nedoporučuje jakékoli další používání
zpomalovacích pasů v naší obci.
Aby však komise mohla žádost zodpovědně posoudit požádala OP o zvýšený dohled,
monitoring a montáž automatického monitorovacího systému, který bude po dobu
nejméně jednoho měsíce zaznamenávat jak směry, tak rychlost i tonáž všech
projíždějících vozidel.
Po následném vyhodnocení skutečných údajů z aut. systému, přijme komise konečné
stanovisko, k uspokojení žádosti a seriózního řešení oprávněného požadavku na
bezpečnost v obci (duben 2015). OP předala komisi první část měření s tím, že měření
bude ještě pokračovat a komise vyhodnotí celou věc až na příští schůzi a to pokud
možno za přítomnosti pod žádostí podepsaných občanů (srpen 2015). Listopad 2015 –
za přítomnosti zástupce žadatelů byla vyhodnocena naměřená data, ze kterých
vyplynulo, že problém s nedodržováním rychlosti není tak velký, aby to vyžadovalo
instalaci zpomalovacích prvků. Problém s jízdou vozidel v protisměru se prokázal, ale
není také úplně zásadní. V protisměru jezdí zpravidla zahraniční kamiony do mrazíren
Agra, protože je tam zavede navigace a oni pak už nemají možnost se otočit a vrátit.

Problém se obec pokusí vyřešit spolu s Agrem umístěním směrovek k mrazírnám na
ulice Vídeňská a Vestecká. Únor 2016 úkol splněn a bod bude vyřazen.
10) Cyklostezka Zlatníky. Starosta představil úvodní studii cyklostezky od Biocevu do
Zlatníků a seznámil komisi s dalším postupem k získání všech povolení. Stezka povede
po katastru třech obcí a po pozemcích Ředitelství silnic a dálnic. Touto stavbou se
dokončí základní síť vesteckých cyklostezek a napojení na síť stezek a tras od Prahy až
po mikroregion Dolnobřežansko, Sázavu a Vltavu. Pokud se podaří získat potřebná
povolení a vypořádat se všemi obvyklými zlovolnostmi OZ bude možné stezku postavit
do roku 2018. Únor 2016 úkol trvá, na projektu se pracuje.
Komise přivítala pokrok v konstrukci nového nasvětlení přechodů pro chodce. Po dokončení
vývoje a výroby budou postupně osazeny u přechodů na ulici Vestecká.

Zapsal E. Jarolímek

