
Informace o činnosti „Komise pro dopravu a bezpečnost“. 
 

Bezpečnost: 
Komise má stále v úmyslu doporučit ZO instalaci kamer tak, jak to doporučuje policie 

bezpečnostní experti a to pokud možno v návaznosti na společnou obecní policii a obec 

Jesenice. 

Za tím účelem komise jedná s firmami, které jsou schopné námi požadovaný kamerový 

systém zajistit. Výběr firmy i vlastního systému stále probíhá a jakmile bude ukončen, bude 

informováno ZO s žádostí o finanční zajištění celé akce. 

Sklidnění dopravy: 
1. Komise projednala jako svůj první a nejdůležitější bod zklidnění dopravy na ulici 

Vestecká a doporučuje umístění tří spomalovacích lavic (nikoli prahů) přbližně před OU, 

před křižovatku Ve Stromkách x Vestecká x K Jahodárně a přibližně  před statek č.13. 

Doporučuje nechat vypracovat projekt a projednání s úřady a institucemi tak, aby to bylo 

možné na jaře  07 realizovat. Komise nabízí zařídit okamžité zadání projektu Ing. Stankovi, 

jako autorovi ostatních dopravních studií a projeků v obci. Součástí projektu a projednání 

by bylo, po realizaci zpomalení, změnit omezení 30 km rychlosti na 40 nebo 50 km, podle 

toho, co doporučí policie. Po dokončení projektu, až bude známa cena doporučujeme 

seznámit ZO a požádat o finance.  

2. Podle studie a na přání občanů ulic K Remízku a Vilová I. doporučuje komise provést 

spomalení dopravy retardéry (nikoli prahy) a za tím účelem svolat občany uvedených ulic 

k ještě jedné konzultaci za účasti projektanta ještě před definitivním vypracováním projektu 

tak, aby to vyhovovalo pokud možno většině občanů. Pak předložit ZO k uvolnění peněz na 

realizaci. 

3. komise doporučuje zahájit co nejdříve jednání o získání pozemku (od p. Knězů) na 

řešení kritické dopravní situace křižovatky Vídeňská x Vestecká, podle jedné 

z předložených studií. Konkrétní řešení ( kruhák, rozšíření nebo i něco jiného) bude záviset 

na velikosti získaného prostoru (pozemku) a proto je předčasné řešení předjímat. 

 

Komise doporučuje na všechny uvedené projekty jak bezpečnosti tak i dopravy požádat o 

dotaci. 

Zapsal: Jarolímek 


