
Zápis ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost konané dne 19. 11. 2008 ve Vestci. Začátek v 18.00, 
konec 21.00. 
 
Přítomni: 
Eduard Jarolímek – předseda 
Tibor Švec 
Roman Fritschka 
Václav Drahoš 
 
Omluven: 
Pavel Samec (ke konci schůze přítomen) 
 
Dále se schůze zúčastnili: 
Miroslav Pašek – starosta obce 
Marek Kowalewski 
 
 
 
1) Přítomní se shodli na tom, že je nutné zřídit na stránkách obce samostatnou rubriku (odkaz v menu) 

pro  KDB  a  to  z důvodu,  že  je  na  stránkách  velké množství  informací  a  bude  jednodušší  přístup 
k informacím  z dopravy  a  bezpečnosti.  Dále  komise  zvažuje,  zda  by  nebylo  vhodné  zřídit  úplně 
samostatné stránky, kde by byly občanům dostupné všechny informace z dopravy a bezpečnosti a na 
stránky  obce  by  byly  umisťovány  nejpodstatnější  informace.  Pan  Fritschka  shromáždí  informace  o 
dopravě, určené ke zveřejnění na www stránkách. 

 
ÚKOL: Starosta poskytne prostor na www stránkách obce pro zřízení vlastního odkazu komise. 
ÚKOL: Pan Fritschka zpracuje informace o dopravě, určené na www stránky, do 19. 12. 2008 
 

2) Vzhledem  k tomu,  že  došlo  k obměně  členů  dopravní  komise,  včetně  zvolení  nového  předsedy, 
navrhuje pan Jarolímek rozdělení činnosti následovně: 
pan Drahoš – doprava v obci – zpomalení Vestecké, MHD, dokončení značení 
pan Fritschka – doprava v našem okolí – zejména sledování informací o výstavbě silnic v okolí 
pan Švec – cyklotrasy a cyklostezky v návaznosti na Prahu a okolní obce 
pan  Kowalewski  –  informování  obyvatel  –  např.  o  omezení  dopravy  v souvislosti  s investiční 
výstavbou  apod. 
pan Samec – bezpečnost a pořádek v obci – náměty pro policii, zastupitele 
pan Jarolímek – pasportizace ulic, výběrová řízení na projekty a realizaci dopravních a bezpečnostních 
investic, spojení s OÚ a dalšími úřady 
 
Dále navrhuje,  že  každý  člen  komise dodá  základní  informace  za  svoji oblast  a  zodpoví dotazy, do 
Vesteckých  listů  budou  zařazovány  důležité  informace  (výběr  z informací  na webu  komise)  a  dále 
navrhuje, aby se komise scházela vždy první středu v měsíci v 18.00 
 
Členové komise s tímto návrhem souhlasí, panu Samcovi bude sdělen dodatečně. 

 
3) Přítomní se shodli na tom, že je nutné vytvořit pasport sítí, ale současně je zřejmé, že bude problém 

ve  zmapování  kabelů  uložených  v komunikacích.  V současné  době  má  obec  proveden  pasport 
komunikací  a  značek,  chybí  však  plyn,  voda,  kanalizace,  trafostanice  a  kabely  vysokého  napětí 
v nadzemním vedení. Pan Jarolímek upozorňuje, že na obci již nějaké podklady jsou a je tedy nutné je 
využít. 
 



4) Pan Švec podává přítomným informaci o cyklostezkách v Praze a o tom, že by bylo vhodné navázat na 
již existující, ale  i plánované  cyklostezky. Zároveň předkládá návrh  řešení, kdy  je možnost přímého 
napojení  na  systém  cyklostezek  v Praze  a  je  pro  to  nutno  vybudovat  cca  500 metrů  komunikace. 
Starosta upozorňuje, že je nutno zohlednit současné využití pozemků, kdy jsou polní cesty využívané 
zemědělci.  Pan  Švec  informuje,  že  všechny  trasy  uvedené  v návrhu  jsou  vedeny  po  obecních 
pozemcích,  v místech,  kde  protínají  budoucí  Vesteckou  spojku,  jsou  též  zohledněny  navržené 
průchody (podjetí, resp. nadjetí). Pro to, aby bylo možné začít s budováním cyklotras, je nutné zvolit 
následující postup: 
a. komise navrhne systém tras 
b. tento návrh bude předložen ZO k odsouhlasení 
c. po odsouhlasení ZO je nutné vytvořit číselný systém, dále pak jednat s okolními obcemi a Prahou 
Komise  se  shoduje  na  tom,  že  by  bylo  vhodné  vybudovat  trasu  napojující  se  na  Prahu,  v případě 
dostatku  financí by byla optimální  realizace  v roce 2009. K tomu pan  Jarolímek  sděluje,  že by bylo 
vhodné nechat vypracovat studii a provést výběrové řízení a to ještě v roce 2008. Pan Švec dopracuje 
návrh cyklotras a zašle ho členům komise. 
 
ÚKOL: Pan Švec dopracuje mapu s návrhem cyklotras a zašle ji členům komise do 26. 11. 2008 
 

5) Přítomní  konstatují,  že  je  nutno  jednat  se  SÚS  Kladno,  která  je  správcem  komunikace Vestecká  o 
rekonstrukci její části od hranice obce ke křižovatce Vestec/Zdiměřice/Hrnčíře. 
 
ÚKOL: Pan Jarolímek upozorní OÚ na nutnost vyvolání tohoto jednání. 
 

6) Pan  Fritschka  upozorňuje  na  některé  problémy  v obci,  e‐mail  zaslal  starostovi.  Byl  požádán,  aby 
problematická místa zakreslil do mapy. Členové se shodují, že by bylo vhodné, aby každý zpracoval 
náměty, co zlepšit, z okolí svého bydliště a připravil si  je na příští schůzi. Na příští schůzi budou tyto 
návrhy zpracovány a přiděleny jim stupně závažnosti a podle nich budou navrhována řešení. 
 
ÚKOL: Členové komise do příští schůze zpracují náměty na zlepšení dopravy a bezpečnosti z okolí 
svého bydliště, tím by měla být rovnoměrně pokryta celá obec. 
 

7) Přítomní se shodují na tom, že je nutno dělat osvětu, ať už ve věci dopravy, tak bezpečnosti. Jedním 
z prostředků  by  měly  být  www  stránky  a  e‐mailový  informační  systém.  Dále  je  možné  vytvářet 
například informační letáky o možnostech zabezpečení RD a bytů.  

 
8) Pan  Jarolímek  upozorňuje,  že  vzhledem  k tomu,  že  je  zpracováván  rozpočet  obce  na  rok  2009,  je 

nutné stanovit finanční náročnost plánovaných akcí a tento návrh předložit ZO. 
Přítomní se shodují na následujícím návrhu: 
 
Titul     Podrobnější popis      Navrhovaný rozpočet 
bezpečnost    informovanost občanů      10.000,‐ Kč 
pasportizace  doplnění sítí        150.000,‐ Kč 
bezpečnost ulic  řešení křižovatky U Klimešů    250.000,‐ Kč 

        řešení křižovatky Vestecká/    500.000,‐ Kč 
        Ve Stromkách/K Jahodárně 
  cyklostezky    napojení na Prahu a okruh pro    2.500.000,‐ Kč 
        cyklostezky, pěší a in‐line (brusle) 

louže Safina   louže semafor Safina odstranění  200.000,‐ Kč 
závady omezující využití zastávky  

              a semaforu                      
  informační servis  e‐mailový systém      10.000,‐ Kč 
   



Dále  do  rozpočtu  na  rok  2010  by  bylo  vhodné  zařadit  další  zpomalovací  prvek  na  Vestecké  ulici 
v předpokládané částce 300.000,‐ Kč. V letošním roce by měla být  ještě zpracována studie cyklotras 
označených v návrhu jako 1‐3, 2‐11, 2‐10‐11. Pan Švec poptá 3 firmy na zpracování studie. 
ÚKOL: Pan Jarolímek předá návrh rozpočtu ke zpracování OÚ a ZO.  
ÚKOL: Pan Švec poptá dne 20. 11. 2008 3 firmy na zpracování studie cyklostezek. 
 

9) Pan Jarolímek informuje přítomné o tom, že v nejbližších dnech bude zahájena realizace semaforu na 
ulici Vídeňská (u SAFINY). 
 

Závěr ze schůze: 
 

Členové  komise mají  rozděleny  oblasti,  kterým  by  se měli  věnovat.  Na  příští  schůzi  členové  komise 
připraví  podklady,  ze  kterých  bude  možné  dále  vycházet.  Je  nutné  informovat  občany,  ať  už 
prostřednictvím www stránek, tak cílených e‐mailů nebo tištěných materiálů o dění v obci. Návrh komise 
pro zapracování do rozpočtu pro rok 2009 bude předán OÚ k dalšímu zpracování. 
 
 


