
Zápis ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost konané ve Vestci dne 12. 2. 2013. 
Začátek v 18:00, konec v 20:40. 
 
Přítomni: 
Eduard Jarolímek 
Roman Fritschka 
Tomáš Krátký 
Marek Kowalewski 
Tomáš Ulmajer 
Tibor Švec – starosta (jako host) 
Zdeněk Vočka – MP Černošice (jako host) 
p. Rybníček – Policie ČR (jako host) 
 
Omluveni: 
Milan Petrus 
Martin Votava 
 

Program:  
1) Informace Policie ČR 
2) MP Černošice – detašované pracoviště Vestec 
3) Doprava v obci 
4) SDH Vestec 
5) Školní autobus 
 

1) Informace Policie ČR: 
• Ve spolupráci s MP Černošice (pracoviště Vestec) se zvýšila objasněnost trestné 

činnosti. 
• Konstatován velký nápad trestné činnosti po amnestii. 
• Kriminalita v obci Vestec je přesto nižší než v obci Jesenice. 
• Kamerový systém obce Vestec využívá při objasňování trestné činnosti PČR Jesenice. 

Kamerový systém by bylo vhodné doplnit o nové lokality ulice Okružní, parkoviště u 
Alberta, ulice Vídeňská a ulice K Jahodárně. 

 
2) MP Černošice – detašované pracoviště Vestec: 

• Naši strážníci připraví návrh na rozšíření kamerového systému, včetně určení 
vhodných míst pro nové kamery. 

• Probíhá příprava na vznik Obecní policie Vestec. Pracuje se na zařazení služebních 
vozidel do systému IZS. Vozidla budou vybavena resuscitačními přístroji. V příštím 
týdnu proběhne záchranářské školení.  

• V souvislosti s plánovaným rozšířením kamerového systému obce je nutné vyměnit 
(upravit) i stávající server kamerového systému. 

• Je připraveno dopravní značení pro průmyslovou zónu obce. 
• Problematické parkování v ulici Na Suchých – řešením by byla kompletace „obytné 

zóny“ celé oblasti Na Suchých, budou potřeba i menší stavební úpravy, na které bude 
zadán projekt. 
 

3) Doprava v obci 
• Velkým problémem je nedodržování nejvyšší povolené rychlosti na Vídeňské ulici, 

v průměru každé 2 minuty dochází k překročení povolené rychlosti. V těchto dnech 
probíhá počítání počtu průjezdů a měření rychlosti projetých vozidel za účelem hledání 
řešení neúnosné situace na Vídeňské. 



• Úprava ulice Průběžná – v případě přeložky kabelů a úpravy IS bude ulice uzavřena po 
dobu 1 měsíce pouze s vjezdem pro místní obyvatele. Úprava ulice bude probíhat ve 
třech etapách, vždy tak, aby dopad na místní obyvatele byl co nejmenší. 

• Starostovi se podařilo získat souhlas PČR k umístění dopravních značek zákaz vjezdu 
vozidel nad 12 tun v úseku od kruhového objezdu „U Krbu“ po kruhový objezd na 
křižovatce Vídeňská x Kunratická spojka. 

 
4) SDH Vestec 

• Zpráva o činnosti SDH Vestec je přílohou tohoto zápisu. 
• Rychle je nutné personálně obsadit stabilní a fungující zásahovou jednotku JSDHO 

(Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce) 
• Bylo konstatováno, že dosavadní údržba techniky je nedostatečná a situaci je potřeba 

urychleně řešit. 
 

5) Školní autobus 
• Komise diskutovala možnost zakoupení vlastních autobusů a jejich provozování 

formou outsourcingu. 
• Pravděpodobné umístění zastávek: 

Na Suchých x Rákosová 
Okružní (u dětského hřiště) 
U Hřiště  
 

Přílohou zápisu je „Zpráva o činnosti SDH Vestec“. 
 
Další schůze je naplánována na 6. 3. 2013 a bude potvrzena pozvánkou. 
 



Sdružení dobrovolných hasičů Vestec   
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH 

  
 

Zpráva o činnosti SDH Vestec za rok 2012 

Vážení přátelé, kolegové hasiči, vážení hosté, vítám Vás jako velitel sboru na dnešní výroční 
valné hromadě SDH Vestec. Po roce jsme se opět sešli, abychom zrekapitulovali a zhodnotili 
naší činnost sboru a jednotky obce kategorie JPO V. za rok 2012. Zda aktivity sboru byly 
úspěšné a zda jsme splnili všechny námi vytyčené cíle, mohou posoudit nejen členové sboru, 
ale i ti kteří byli přítomni na našich akcích a sledovali naší činnost po celý rok. K 31. 12. 2012 
měl náš sbor celkově 24 členů, z toho 3 ženy, 18 mužů a 3 mladé hasiče do 18 let.  

Každý čtvrtek se od 19.00 hodin konají v klubovně v Agru členské schůze, kde jsou řešeny 
krátkodobé i dlouhodobé úkoly, jsou projednávány aktuální problémy a řeší se situace ve 
sboru. Také se zde provádí vyhodnocování jednotlivých akcí. 

Hlavní události v roce 2012 

K hlavním událostem roku 2012 patřilo: 

21.1. 2012 proběhla naše první výroční valná hromada v restauraci na hřišti za účasti hasičů z 
okolních SDH, představitelů našeho 14. okrsku, zástupců profesionálních hasičů i místních 
představitelů obce. Přečetla se zde zpráva o činnosti SDH Vestec, revizní zpráva o 
hospodaření a v diskuzi zazněly zdravice okolních sborů. Vše proběhlo v pořádku a byli jsme 
mile překvapeni hojnou účastí hostů, který se zde sešlo kolem 50.  
 
Během prvních třech měsíců proběhly výroční valné hromady sborů Průhonic, Hodkovic, 
Zlatníků, Dolních Břežan  a Osnice, kterých se naši delegáti zúčastnili a vyslechli zprávy o 
činnosti a úspěšných zásazích v boji s ohněm.   
 
18.2. jsme se připojili ke kulturní komisi obce a pomohli s pořádáním čím dál oblíbenějšího 
jarního reje masopustních masek. Nastrojili jsme vozík za naše hasičské ARO a vyjeli v čele 
masopustního průvodu. 
 
2.3.2012 jsme byli pořadateli VVH našeho okrsku, která se konala opět v hospodě na hřišti. 
 
10.3. jsem se spolu se svým zástupcem vydal na setkání velitelů SDH v jílovském muzeu.  
 
24.3.2012 proběhla za účasti valné většiny členů našeho sboru brigáda na osetí trávy severní 
strany kopce za fotbalovým hřištěm. Obec nás požádala o spolupráci a tak jsme přiložili ruce 
k dílu. Na závěr jsme celou osetou plochu postříkali vodou a tak jsme si vlastně procvičili, 
kde co v zásahovém autě máme, spojování hadic i připojení na nadzemní hydrant u školky.   



 
21.4. jsme se zúčastnili prvního kola v požárním sportu, kde jsme aktivně startovali a umístili 
se na 9. místě s časem pod jednu minutu 
 
28.4. proběhlo v Klínci a na Jílovišti teoretická část školení velitelů a strojníků. Za naše SDH 
se zúčastnili Slávek B, Marián Perůtka, Zdeněk Cihlář a já.  
 
30.4. odpoledne se v prostoru za rybníkem u kynologického cvičiště uskutečnilo tradiční 
pálení čarodějnic. Odpoledne bylo plné soutěží. Mohli jsme si opéci buřtíka a  občerstvit ve 
stánku u Zdeňka. Byla zde také k vidění naše technika a malý zásah v podobě hašení 
svépomocí zbudovaného dřevěného domečku. Akce se vydařila a přilákala mnoho občanů. 
 
26.5. proběhla velká oslava 100. letého výročí od založení prvního sboru dobrovolných hasičů 
ve Vestci. Vyzkoušeli jsme si znovu zasoutěžit v požárním sportu a umístili se na 5. místě 
opět s časem do jedné minuty. Odpoledne pak bylo plné ukázek a akce skončila někdy kolem 
22.00. Děkujeme za účast a podporu okolních sborů a sponzorů. 
 
8.6. byla schůze našeho okrsku v Břežanech, za nás jsem se zúčastnil já. 
 
16.6. jsme vyjeli podpořit sousední SDH Břežany a oslavili s nimi jejich krásné výročí 
 
23.6. jsme ve složení Miloš Kesl, Slávek B a já vyrazili na pomoc s organizací závodu 
veteránů břežanským údolím. Akce to byla povedená a na náměstí jsme si mohli prohlédnout 
krásná auta z minulého století. 
 

12.8. vypukl požár na poli mezi Vestcem a Jesenicí. Na místo dorazilo 8 hasičských jednotek 
povolaných z širšího okolí. Požár byl během hodiny uhašen, pole  oboral traktor a tak z likvidací 
požáru nebyl větší problém. Naše jednotka byla připravena k výjezdu, avšak k požáru nebyla 
povolána, protože byla potřeba víceméně  cisternová technika, kterou naše jednotka nedisponuje. 
Z našich členů jednotky se zúčastnil zástupce velitele  Zdeněk Cihlář, který poté podal hlášení 
ostatním členům jednotky SDH Vestec. Starosta sboru a velitel ve večerních hodinách zkontrolovali 
uhašené požářiště.  

20.8. vypukl požár u firmy Kukačka na hranici katastru Vestce a  vedlejším katastru obce Zdiměřice . 
Hořela tráva a pneumatiky. Na místo se dostavily dvě jednotky profi-hasičů a menší požár okamžitě 
zlikvidovali. Za nás byl účastníkem zásahu člen držící pohotovost Miloš Kesl.  

7.9. jsme dělali pořadatelskou službu na koncert 3 sester v areálu u Kačmáčka 
 
21.9. jsme také dělali pořadatelskou službu na Mariánské pouti pořádanou místním OÚ 
 
29.9 – proběhlo praktické školení strojníků a velitelů v Okrouhle a okolí. Cvičil se zásah v 
hořícím domě, stavění norné stěny na vodní nádrži, znalost chemických látek, záchrana 
raněného v nepřístupném terénu a požár lesa. Z našich se zúčastnili: Milan Petrus, Zdeněk 
Cihlář, Slávek Bohuslav, Jirka Katyševcev, Filip Mlejnek. Musím pochválit pořadatele, 
jelikož takovéto praktické cvičení nás velmi obohatilo o nové zkušenosti.  

 
Od září dále probíhala ve Vestci další fáze zkoušky nadzemních i podzemních hydrantů. 



Členové SDH Vestec zaměřili, zaevidovali a odzkoušeli hydranty v jižní části obce zvané 
Okružní. Prakticky všichni členové sboru si vyzkoušeli vyhledání, napojení a spuštění 
hydrantu na čas.   

18.10.2012 jsme se pak zúčastnili společného cvičení na úpravně vody společnosti VEOLIA 
ve Vestci. Byl simulován únik chlóru z chemického skladu. Výjezdu se zúčastnili jednotky 
profesionálního HZS z Jílového a naší JPO obce. Cvičení se vydařilo a hasiči z Vestce  se 
seznámili s místem potencionálního nebezpečí v katastru obce.  

8.12.2012 jsme upořádali pro členy SDH Vestec a pozvané hosty  - tradiční českou zabíjačku 
v areálu pod ČOV u myslivců. Za poskytnutí zázemí ještě jednou dodatečně děkujeme. Akce 
se též vydařila a to i díky znovu famozní kytarové vložce našeho člena Miloše Kesla, za co 
mu patří též dík. A i když byla zima jako hrom, všichni jsme se pěkně pobavili, udělali kus 
práce a  u prasečích dobrot probrali co nás v té hasičině trápí. 

 
Z běžné činnosti asi vše. 
 
Ještě bych se chtěl zmínit o činnosti na  Na úseku prevence 

Zde probíhal požární dozor na kulturních a sportovních akcích obce.  

 

Na závěr bych chtěl ještě zmínit  Vozový park jednotky 

Výjezdová jednotka je v současné době vybavena hasičským speciálem AVIA a terénním 
vozem ARO. K těmto zásahovým vozidlům je možno připojit vozík s odsavačem kouře nebo 
vozík s čerpadlem a příslušenstvím. 

 

To je asi vše ke zprávě o činnosti v roce 2012.  

Děkuji za pozornost!!  

 

 

.   
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