
Zápis ze schůze KpDaB 11/2012 konané ve Vestci dne 7. 11. 2012 

Začátek: 18:00 

Konec: 20:05 

 

Přítomní: 

Eduard Jarolímek 

Milan Petrus 

Tomáš Ulmajer 

Tomáš Krátký 

Roman Fritschka 

Martin Votava 

Tibor Švec (jako host) 

Obecní policie Z. Vočka 

Omluvení: 

Marek Kowalewski 

 

1. Podněty občanů 
• Umístění dopravního značení v křižovatce ulic U Strouhy a Na Spojce – 

možnost osazení v této části ulice U Strouhy dopravní značkou upozorňující 
na obousměrný provoz. Komise doporučuje osadit urychleně dopravní značku 
A9  „provoz v obou směrech" 

• Projíždění ulicí Vídeňská u Safiny na červenou – řešení těchto přestupků je do 
1. 1. 2013 je jen v kompetenci Policie ČR, po tomto datu přejde i do 
kompetence Obecních Policií, a bude naší policií řešeno. 

• Problematiku jízdy v protisměru v části ulice U Strouhy u křižovatky s ulicí Na 
Suchých – na tyto přestupky a jejich řešení se intenzivně zaměří Obecní 
Policie. 

 

2. Informace a podněty starosty 
 

• Sprejer – byl dopaden Obecní Policií ve spolupráci s Policií ČR.  - Komise 
poděkovala OP za rychlé dopadení pachatele. 

• Pražský okruh – otevření sjezdů Dolní Břežany a Písnice, problém otevření 
těchto sjezdů z PO je spojen s kolaudací celé stavby. Sjezd by měl být 
otevřen cca. na přelomu roku 2012/2013, následně bude PO kolaudován. 



Problematika hluku z PO – stále jsme neobdrželi stanovisko ŘSD. Ve spojení 
s okolními obcemi obec požádala o snížení rychlosti v nočních hodinách (od 
22 hodin do 6 hodin) pro osobní automobily na 110 km/h a nákladní 
automobily na 65 km/h. 

• Cyklostezky – revize studie cyklostezek z roku 2008. Většina úkolů byla 
splněna, zbývá studii doplnit o napojení soustavy cyklostezek směrem na 
Zdiměřice, což bude řešeno ve spolupráci s Jesenicí, která vybuduje 
cyklostezku napojenou na ulici Ke Skále. Z tohoto bodu pak bude možné 
vybudovat napojení jednak na východ do Zdiměřic, Průhonic  a dále na 
druhou stranu  kolem restaurace U Klimešů a Vesteckou k rybníku Ulice 
Vestecká – v úseku od Restaurace U Klimešů k odbočce ke hřišti.  

• Po převodu ulice Vestecká na obec Vestec bude požádán dopravní projektant 
o řešení průjezdu cyklistů tímto místem například tak, že se vytvoří pruhy pro 
cyklisty a zúží vozovka pro střídavý průjezd aut.  Celkově tak, aby se snížila 
rychlost a zvýšila bezpečnost na křižovatce ulic Vestecká x Na Průhonu i na 
celé Vestecké ulici. 

• Starosta dokončuje jednání s Jesenicí o stavbě stezky pro chodce a cyklisty 
paralelně s ulicí Na Průhonu. 

• Propojení naší cyklostezky na Kunratice, na pražském katastru bude probíhat 
na jaře 2013.  

• Ulice Průběžná – v roce 2013 bude překládáno nadzemní elektrické vedení 
pod zem. V roce 2014 bude probíhat rekonstrukce ulice Průběžná. 

• Policie – návrh na vypovězení smlouvy s Městskou Policií Černošice k 31. 5. 
2013. Od 1. 6. 2013 může vzniknout Obecní Policie Vestec, tuto záležitost 
musí projednat ZO Vestec. Důvodem ke zvážení tohoto kroku jsou ceny za 
služby Městské Policie Černošice.  Komise doporučuje ZO schválit toto 
řešení. 

• Kamerový systém – revize kamerového systému obce.  Po vyhodnocení 
dosavadního provozu systému policií ČR a OP jako jednoznačný a podstatný 
přínos bezpečnosti v obci, doporučuje komise i zástupce OP realizovat druhou 
etapu kamerového systému, která by zahrnovala rozšíření systému na místa, 
kde zatím kamery nejsou o dalších 10 kamer, 3 nové foto-pasti a 10 krytů na 
foto-pasti. 

 
 
 

3. Hasiči 
• Kolega Petrus informoval komisi o tom, jak vzniká již opravdu funkční hasičská 

jednotka, která již trénuje zásahy po obci a zkouší jednotlivé hydranty. 
Členové jednotky jsou plně vyškoleni. Hasičská zbrojnice je v areálu Safiny, 
kde probíhá také pravidelná údržba techniky. Komise děkuje hasičům i 
starostovi, který jednotku pomáhá formovat. 

 

4. Dopravní značení 
 



• Jako reakci na dosavadní nehody a předpokládaný nárůst dopravy 
v souvislosti se začátkem výstavby Biocev, komise doporučuje osazení 
křižovatek ulice Průmyslová značkami „přednost zprava“. 

 

5. Záměr „Modrá zóna“ 
 

• Záměr zřízení rezidentního parkování pro trvale hlášené obyvatele obce 
Vestec v ulicích Ve Stromkách, Okružní a Lipová.  Komise doporučuje 
urychlenou realizaci. 

 

Další schůze KpDaB je naplánována na 9.1.2013 a bude potvrzena pozvánkou. 


