
Zápis  ze  schůze Komise pro dopravu a bezpečnost konané dne 04. 02. 2009 ve Vestci. Začátek v 18.00, 
konec 20.45. 
 
Přítomni: 
Eduard Jarolímek – předseda 
Tibor Švec 
Václav Drahoš 
Pavel Samec 
 
Dále se schůze zúčastnili: 
Marek Kowalewski 
Gregor Dušička, velitel Městské policie Černošice 
Miroslav Pašek, starosta obce Vestec 
 
Omluven: 
Roman Fritschka 
 
 
 
 
1) Kontrola úkolů: 

Přítomní prošli úkoly z minulé schůze Komise pro dopravu a bezpečnost, jejich stav je následující: 
ÚKOL: Pan Fritschka zpracuje informace o dopravě v okolí, určené na www stránky, do 19. 12. 2008 
VÝSLEDEK: Vypracován první návrh, dále bude dopracován, pan Švec doplní odkaz na kraj – informace 
o Vestecké spojka, pan Fritschka dopracuje a pošle e‐mailem. 
ÚKOL: Členové Komise se shodují, že je nutno obstarat dopravního projektanta a členové Komise tedy 
poptají možné zájemce. 
VÝSLEDEK: Splněno. 
ÚKOL: Poptání dodavatelů cyklostezky dle studie. 
VÝSLEDEK: Předáno zastupitelům, schváleno na ZO, proběhne výběrové řízení. 
ÚKOL:  Pan  Fritschka  navrhne  text  upozornění  na  špatné  parkování  a  zašle  jej  do  týdne  členům 
komise. 
VÝSLEDEK:  Zpracováno  a  posláno  členům  komise,  pan  Kowalewski  tento  text  upravil,  ZO  zatím 
neschváleno. 
ÚKOL:  Pan  Jarolímek  požádá  o  schůzku  s velitelem Městské  policie  Černošice  ve  věci  spolupráce 
s Komisí. 
VÝSLEDEK: Velitel MP Černošice je přítomen na dnešní schůzi komise.  
ÚKOL: Pan Jarolímek seznámí s havarijní situací na zastávce u SAFINy ZO. 
VÝSLEDEK:  ZO  seznámeno,  je nutné  stavební povolení,  v současné době probíhá příprava.  Členové 
komise považují situaci v uvedeném místě za havarijní a shodují se na tom, že je nutno ji co nejrychleji 
vyřešit – navrhují tedy oslovit přímo vybraného dodavatele. 
ÚKOL: Návrh textu o řešení dopravního značení předá pan Jarolímek na OÚ. 
VÝSLEDEK: 
ÚKOL: Zprovoznění SMS info systému, případně e‐mailového info systému – pan Drahoš. 
VÝSLEDEK: 
ÚKOL: Žádost MP Černošice o zodpovězení dotazu, pan Jarolímek předá tento text odpovědi na OÚ, 
který ji zašle MěÚ Černošice. 
VÝSLEDEK: 
ÚKOL: Pan Drahoš vypracuje tisknutelnou verzi úkolů komise. 
VÝSLEDEK: Vypracováno, bude dále aktualizovat. 
ÚKOL: Pan Samec vypracuje leták, pan Kowalewski poté doplní info o kriminalitě. 
VÝSLEDEK: Pan Samec vypracoval návrh letáku, do příští schůze pan Kowalewski dopracuje. 



ÚKOL: Pan Jarolímek předá návrh na odměnu za dopadení sprejerů ve výši 5.000,‐ Kč, ZO schváleno. 
ÚKOL: Přechody pro chodce v ulici Na Spojce ‐ pan Jarolímek se pokusí zajistit podklady v elektronické 
podobě, poté pan Drahoš nebo Švec provedou zakreslení návrhu. 
VÝSLEDEK: Zpracováno panem Drahošem, předáno členům komise. 
ÚKOL: Pan Jarolímek předá studii cyklostezek ZO. 
VÝSLEDEK: Předáno, schváleno ZO. 
PRŮBĚŽNÝ ÚKOL: všichni – zasílat panu Jarolímkovi info o špatném označení ulic 
ÚKOL: Pan Jarolímek požádá starostu o doplnění odkazu na mapy na obecní stránky. 
VÝSLEDEK: Požádáno, dne 04. 02. 2009 odeslána žádost z OÚ Vestec webmasterovi. 

 
2) Velitel MP  Černošice  sděluje  informace  ohledně měření  rychlosti  s tím,  že  kvůli  nejasnostem  ve 

výkladu  zákona a neexistenci prováděcího předpisu bude měření probíhat od měsíce března 2009. 
Poté budou ve spolupráci s Policií ČR určeny ulice, ve kterých bude prováděno měření. V tuto chvíli 
probíhají konzultace se zainteresovanými orgány. 
K parkování v obci sděluje, že v minulosti byli občané hlídkami MP upozorňováni na špatné parkování, 
na  toto  lze navázat, nabízí,  že MP v rámci hlídkové  činnosti upozorní  letáky  špatně parkující  řidiče. 
Komise se shoduje na tom, že v průběhu měsíce dubna 2009 by byli řidiči upozorňování, od května by 
již  byla  situace  řešena  dle  platných  předpisů,  tzn.  pokutováním  špatně  parkujících  vozidel.  Dále 
komise poptá možnost spolupráce s odtahovou službou. 
Komise konstatuje,  že  sprejerství  je velký problém  i v naší obci, ZO  schválilo odměnu 5.000,‐ Kč  za 
dopadení  pachatele, MP  byla  požádána  o  pomoc  v této  věci.  Pan  Švec  vypracoval  návrh  letáku, 
komise s tímto návrhem souhlasí s tím, že do  letáku bude doplněno  telefonní  číslo na MP a podpis 
MP a OÚ.  
Na základě dohody s velitelem MP je možná spolupráce při prezentaci ve Vesteckých listech, kam by 
byly ze strany MP dodávány podklady (články) o aktuálním dění v obci, případně prevenci kriminality. 
Komise se shoduje na  tom, že obec by měla důsledně kontrolovat ubytovací kapacity ve spolupráci 
s příslušnými orgány (cizinecká policie, ŽÚ), protože dochází k úniku financí pro obec. 
ÚKOL: pan Švec doplní informace do letáku a poté pan Jarolímek zajistí prostřednictvím OÚ jeho tisk 

3) internetové stránky dopravní komise budou zpracovány do příští schůze 
ÚKOL: pan Švec zpracuje stránky dopravní komise  

4) SMS  systém  –  zatím  není  funkční,  nutno  dořešit,  v současné  době  chybí  vzdálený  přístup  pro 
administrátora SMS systému, který je nutno zajistit 
ÚKOL:  pan  Švec  vypracuje  zadání  pro  pana  Polzera  (dodavatel  webových  stránek  obce)  ohledně 
možnosti  implementace  e‐mailového  systému  a  poté  bude  panem  Jarolímkem  tato  informace 
předána ZO 

5) pan Švec upraví dopis pro řidiče o špatném parkování do formátu  letáku A5 (obdobně  jako  leták na 
sprejerství) 
ÚKOL: pan Švec upraví leták 

6) prezentace  ve  Vesteckých  listech  ohledně  bezpečnosti  v obci  –  byla  oslovena  PČR  Jílové  u  Prahy, 
zatím nebyl článek zaslán 

7) v obci proběhne pasportizace dopravního značení, komise má k dispozici aktuální mapy v elektronické 
podobě a žádáme tímto o zveřejnění geografické mapy v zasedací místnosti OÚ 

8) komise doporučuje uzavřít  rámcovou  smlouv  s Ing.  Stádníkem na  zpracování drobných dopravních 
projektů v obci 

9) komise  se  shoduje  na  tom,  že  by  bylo  vhodné  pojmenovat  všechny  dosud  bezejmenné  ulice  (i 
chodníky například mezi ulicemi Rovnou a Na Suchých) a  to  z důvodu  lepšího přehledu o umístění 
inventáře obce (lampy, lavičky a další). 
ÚKOL:  členové  komise  připraví  návrhy  na  názvy  ulic  s ohledem  na  to,  aby  nebyly  stejné  jako 
v okolních obcích se stejným PSČ 

10) komise projednala  zátaras v ulici K Dubu a konstatuje,  že  tento  zátaras  je umístěna bez patřičných 
povolení. Dle vyjádření vlastníků nemovitostí v uvedené ulici jim stávající stav vyhovuje, proto komise 
navrhuje vyzvat vlastníka pozemku, na kterém se zátaras nachází, k nápravě tohoto stavu v souladu 



s předpisy  –  vypracování  projektové  dokumentace,  vyřízení  stavebního  povolení,  odpovídající 
provedení a kolaudaci. 
Komise  doporučuje  OÚ,  jako místně  příslušnému  silničnímu  správnímu  úřadu  vyzvat  SÚ  Jesenice 
k zahájení řízení o odstranění stavby. 

 
Zapsal: Marek Kowalewski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


