
Zápis  ze  schůze Komise pro dopravu a bezpečnost konané dne 07. 10. 2009 ve Vestci. Začátek v 18:00, 
konec 22:00. 
 
Přítomni: 
Eduard Jarolímek ‐ předseda 
Tibor Švec 
Pavel Samec 
Roman Fritschka 
Václav Drahoš 
 
Dále přítomni: 
Marek Kowalewski 
Miroslav Pašek 
 
Hosté: 
Jiří Sedmík 
Jiří Zeman 
Milan Petrus 
 
Program schůze 

1) Kontrola úkolů 
2) Projekt značení ulic 
3) Opravy komunikací 
4) Studie cyklostezek 
5) Příspěvky občanů obce a ostatních 
6) Diskuze s hosty na téma Vestecká spojka, zpomalení Vestecké 

 
 
1) Kontrola úkolů, informace o stavu akcí: 

ÚKOL: Uzavření smlouvy s projektantem dopravních staveb. 
VÝSLEDEK: Smlouva zatím není uzavřena, trvá. 
INFO:  chodník podél Vídeňské ulice –  tento  chodník by měl vést od areálu SAFINA a.s. k Motelu U 
krbu.  Jeho  realizací by měla být  zajištěna pěší dostupnost po  chodníku Vestce od hranice katastru 
v severní části po Motel U Krbu. Část mezi Hyper Albertem a SAFINou je řešena mimo Vídeňskou ulici 
po souběžné komunikaci.  
VÝSLEDEK: schváleno SÚS Kladno, čeká se na objednání PD,  Ing. Vopálenský doporučil projektantku, 
čeká se na nabídku 
ÚKOL: Pan Švec bude jednat se ZO o návrhu vyhlášky o značení ulic a domů 
VÝSLEDEK: odloženo na další jednání ZO 
INFO: oprava havarijního stavu v prostoru zastávky u SAFINy a.s. – byl vybrán dodavatel, v současné 
době se řeší stavební povolení 
VÝSLEDEK: zastávka opravena 
INFO: pasportizace dopravního značení – probíhá 
VÝSLEDEK: pasportizace proběhla, nyní by měly proběhnout opravy a úpravy dopravního značení 
INFO:  Parkování  v obci  –  Rovná,  Javorová,  U  strouhy  –  parkování  není  v současné  době  zcela 
v souladu s předpisy, ZO schváleno objedná PD, která by měla tuto situaci řešit 
VÝSLEDEK: schváleno objednání PD, PD zhotovena, je na projednání na DI PČR Praha ‐ venkov 
INFO:  V návaznosti  na  shodu  ze  schůze  dne  06.  05.  2009  navrhli  členové  komise  systém 
jednosměrných ulic  v oblasti ohraničené ulicemi Na  Suchých,  K Jahodárně, Na  Spojce  a U  strouhy, 
předseda komise předá ZO  
ÚKOL: Pan Jarolímek předá návrh jednosměrných ulic ZO ‐ předáno 



INFO: Chmelová ulice – na OÚ přišly dvě  stížnosti obyvatel  z této ulice na noční provoz  z Penzionu 
Siesta, kdy má docházet k ohrožování lidí a nemovitostí, dochází zde k nehodám a je požadováno buď 
zrušení parkoviště u předmětného penzionu, případně uzavření ulice. K tomu členové komise sdělují, 
že  uzavření  není možné,  protože  se  jedná  o  jediný  přístup  a  doporučují  vyzvat Městskou  policii 
Černošice k častější kontrole této oblasti a vyzvat provozovatele k dodržování otevírací doby.  
ÚKOL: pan Švec osloví MP Černošice, pan Samec projedná situaci s vlastníkem nemovitosti 
VÝSLEDEK: Pan Samec projednal s vlastníkem nemovitosti, který bude apelovat na provozovatele 
INFO: Vídeňská ulice – členové komise doporučují osadit značky upozorňující na nutnost dodržování 
rychlosti. 
ÚKOL: pan Švec bude informovat ZO 
VÝSLEDEK: ZO vzalo na vědomí 
INFO: Členové komise doporučují poptat možnost výměny veřejného osvětlení za LED osvětlení. 
ÚKOL: pan Švec bude informovat ZO 
VÝSLEDEK: vzhledem ke zjištěným skutečnostem o LED osvětlení (životnost, intenzita světla) se zatím 
tento bod odkládá 
INFO: Členové komise se shodují na  tom, že  je nutno zpracovat  inventarizaci majetkových vztahů u 
pozemků pod místními komunikacemi a veřejně přístupnými komunikacemi. 
ÚKOL: pan Švec bude informovat ZO 
VÝSLEDEK: úkol trvá 
INFO: Členové komise se shodují na tom, že by bylo vhodné zprovoznit SMS informační systém, jeho 
funkčnost má předvést pan Drahoš. Poté by bylo vhodné zrušit nefunkční veřejný rozhlas a zároveň 
oslovit občany s informací o možnosti zaregistrování se do tohoto informačního systému. 
VÝSLEDEK: SMS informační systém zprovozněn, členové komise děkují panu Drahošovi za zprovoznění 
INFO:  Členové  komise  se  shodují  na  tom,  že  je  nutno  provést  alespoň  částečnou  opravu  trasy 
cyklostezky na území obce. 
VÝSLEDEK: nutno urgovat, trvá 
ÚKOL: pan Švec bude informovat ZO 

2) Projekt  značení  ulic  –  jednosměrky  –  členové  komise  se  shodují  nad  návrhem,  bude  předáno 
projektantovi, který bude dále řešit. Pan Kowalewski vyrobí informační leták pro občany obce. 
ÚKOL: pan Kowalewski vyrobí leták o jednosměrkách 

3) Oprava komunikací –  členové komise by měli navrhnout případné požadavky na opravy  ještě před 
zimou. 
ÚKOL: všichni členové – navrhnout případné opravy komunikací 

4) Pan Švec  informuje členy komise o tom, že by bylo vhodné doplnit studii cyklostezek o dlouhodobý 
výhled a navrhuje trasu okolo rybníka s napojením na Jesenici. Členové komise souhlasí. 

5) Dopisy občanů a příspěvky neobčanů z DF 
Na e‐mailovou adresu komise byly doručeny příspěvky pana  Janaty a Sedmíka, dále na DF obce byl 
příspěvek paní Bucharové směřovaný na komisi 
K těmto příspěvkům komise uvádí následující: 
• Pan  Sedmík  nesouhlasil  s vybudováním  prahu  na  křižovatce  ulic  Vestecká/Ve  Stromkách/K 

Jahodárně 
Členové  komise  většinou  hlasů  s vybudováním  tohoto  prahu  souhlasí. Doporučují  však  prověřit 
finanční  náročnost  tří  možností  –  prahu,  světelně  řízené  křižovatky  a  kruhového  objezdu  – 
vzhledem  k účasti  pana  Sedmíka  na  schůzi  komise  považuje  tímto  komise  jeho  příspěvek  za 
zodpovězený 

• Pan Janata požaduje uzavření hráze závorou tak, aby byl znemožněn přístup motorových vozidel 
do prostoru hráze a dále na navážku a polní cesty směr Hrnčíře. 
Členové komise doporučují řešit uzavření hráze v ZO, v současné době vyřešit parkování na hrázi 
uzavřením  prostoru mezi  stromy  po  levé  straně  hráze  (na  straně  směrem  k hřišti)  a  do  doby 
vybudování  nových  parkovacích míst  v prostoru  u  hřiště  a  budoucí MŠ  umožnit  parkování  na 
navážce – pan Janata bude informován o tomto stanovisku komise e‐mailem 



• Příspěvky paní Bucharové  –  členové  komise doporučují paní Bucharové,  aby případné dotazy  a 
připomínky zasílala přímo na adresu doprava@vestec.cz, na DF uvedla celkem 4 body 
Členové komise se shodují na následujících odpovědích: 
1) Dočasná stavba chodníku do  Jesenice není asfaltová,  jak mylně uvádí a v současné době se 

jedná o  jedinou  cyklostezku propojující Vestec  a  Jesenici, proto  je  její  využití možné  ihned 
s napojením na cyklotrasy vedoucí ulicemi K Jahodárně a Ve Stromkách 

2) K problematice cyklotras v ÚP komise sděluje, že v ÚP nejsou cyklotrasy vůbec řešeny 
3) Cyklotrasy  v obci  Vestec  byly  řešeny  jako  v první  obci  v okolí,  s okolními  obcemi  byly 

projednány a ostatní obce z nich také vyšly, co se týká napojení na cyklostezky a cyklotrasy na 
území Vestce 

4) Ulice  Ve  Stromkách  navazuje  na  současnou  cyklotrasu  do  Jesenice,  je  pokračováním  ulice 
K Jahodárně ve směru Praha – Jesenice a je tedy logicky využita i pro cyklostezku. Co se týká 
rozhledových poměrů, členové komise nesdílí názor paní Bucharové, že by byly nulové – pan 
Drahoš pošle odpověď paní Bucharové e‐mailem 

6) Dále proběhla diskuze s hosty o výstavbě Vestecké spojky s tím závěrem, že snahou obce by mělo být 
znemožnění rozšíření na 4 pruhy a realizace všech opatření, vedoucích k co nejmenší zátěži pro obec. 
 
 

Zapsal: Marek Kowalewski 
 
 


