
Zápis ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost konané dne 25. 08.2010 ve Vestci. Začátek v 18:00, 
konec  19:00.  
 

Přítomni:  
Eduard Jarolímek  
Roman Fritschka 
Václav Drahoš 
Tibor Švec 
Martin Votava  
Marek Kowalewski 

Omluveni: 
 

Program schůze 
 1) Rákosová ulice 
 2) Kamerový systém  
 3) Javorová ulice  
 4) Opravy retardéru v obci 
 5) Ulice U Strouhy 
6)  Dopravní situace v ostatních ulicích 
7)  Semafor u Safiny 
8) Jednání s místostarostou Jesenice p.Zápotockým 
9) Prezentace o Pražském okruhu 
 

1) Rákosová ulice - Odpověď R.Wágnerovi a p.Havlovi na jejich dopisy dodané na OÚ ohledně 
ulice Rákosová dodali p.Votava a p.Fritschka 

       DaBk vzala na vědomí dopis p.Janaty 
Proběhla konzultace s p.Havlem po dobu cca 45minut, navrhovaná řešení pro OÚ 
jsou: 

- Instalace zrcadla na vjezd do ulice Rákosová a to kvůli chodcům 
- Předělání retardérů, aby měli průjezd pro cyklisty (cíl je i zamezit objíždění retardéru 

po chodníku) 
- Návrh na vybudování oploceného dětského hřiště v proluce mezi ulicemi Rákosová a 

U Strouhy 
  

2) Kamerový systém – čeká se na podpis smlouvy a realizaci projektu. Termín do konce 
Července 2010. Rozpočet je stanoven na 700000Kč. 

- Probíhá instalace systému, oprava nabouraného sloupu, instalace záznamového 
systému 

- Systém byl zprovozněn a v testovacím provozu. 
 

3) Opravy retardérů v obci – DaBk doporučuje obci provést kontrolu a opravdu retardérů v obci, 
které jsou poškozeny zimní  údržbou ulic. Provádí Technické služby obce. 

- Opravy probíhají 
- Opravy byly provedeny. 

 
4) V Ulici U Strouhy bude nainstalován zpomalovací práh cca v polovině ulice. 

- Tento návrh je prozatím odsunutý. 



 
5) Dopravní situace v ostatních ulicích – bude navrhována koncepčně s cílem již neměnit 

omezení dopravy, tedy neinstalovat ad hoc jednotlivá opatření, ale ucelená finální řešení. 
- Probíhá 

 

6) Semafor u Safiny – stížnosti na nefunkčnost 
- Dle nařízení Středočeského kraje musí být veškerá zpomalovací zařízení vypnuta po dobu 

dostavby okruhu, proto je semafor nastaven jen na tlačítko 
- Po dobu výstavby kanalizace a vody Šátalka, je vypnut i tento semafor. 
- Semafor je již funkční, neboť skončila stavba kruhové křižovatky na Vídeňské  

 
7) Jednání ohledně ulice Na Průhoně s místostarostou Jesenice p.Zápotockým – jako 

jediné možné řešení jednosměrky v ulici Na Průhoně bylo sděleno od DaBk, že je 
preferován směr DO Jesenice, aby občané Vestce měli možnost jet do Jesenice 
pohodlnějším způsobem, než by způsobila opačná varianta. 
 

8) P.Kowalewski prezentoval DaBk situaci ohledně stavby Pražského okruhu, kde byli 
zástupci DaBK přizváni. 
 

 
 

 
 

Zapsal: Václav Drahoš 


