
Zápis ze sch ůze Komise pro dopravu a bezpe čnost, 
konané ve Vestci dne 12. 11. 2014. 
 
Začátek v 18:00, konec v 19:30. 
 
Přítomni: 
Eduard Jarolímek 
Roman Fritschka 
Tomáš Krátký 
Marek Kowalewski 
Zdeněk Cihlář 
Milan Petrus 
Zděněk Vočka 
Martin Votava 
 
Program: 
1) Vymezení rozsahu působnosti komise 
2) Stížnosti a připomínky na parkování u rybníka 
3) Stížnosti a připomínky Rákosová 
4) Přechod u OÚ 
5) Destrukce vozovky v ulici Na Suchých 
6) Ošetření do vozovky a chodníku přesahující zeleně 
 
 
1) Vymezení rozsahu p ůsobnosti komise 
Komise má ve své náplni provádět odborný servis pro radu a zastupitelstvo obce v rozsahu 
veškeré dopravy, bezpečnosti a v souvisejících záležitostech. K jednotlivým oborům činnosti 
určila komise své členy jako „garanty“, kteří se danému oboru věnují víc a hlouběji než 
ostatní členové komise. O výstupech z komise pak rozhoduje komise jako celek. 
 
Rozsah působnosti komise a její „garanti“: 
 
Doprava  – automobilová doprava, dopravní značení, pasportizace - Roman Fritschka 

– veřejná doprava a školní autobusy - Tomáš Krátký 
– cyklostezky, cyklotrasy a jejich značení - Martin Votava 
– silnice a chodníky, dopravní značení a veřejné osvětlení - Zdeněk Cihlář 

 
Bezpečnost  – Obecní policie, kamerový systém, prevence a osvěta Zdeněk Vočka 

– Sbor dobrovolných hasičů - Milan Petrus 
– Jednotka požární ochrany - Zdeněk Cihlář 

 
Administrativa a WEB stránky komise - Marek Kowalewski 
Korespondence, dotazy a podněty občanů - Eduard Jarolímek 
 
 
2) Stížnosti a p řipomínky na parkování u rybníka 
Komise probrala a prodiskutovala několik možností řešení situace a požádala Zdeňka Vočku, 
aby jednotlivá řešení prodiskutoval s územním odborem Policie ČR, která musí jakékoli 
změny značení povolit. 
 
3) Stížnosti a p řipomínky Rákosová 
Komise se zabývala častými připomínkami obyvatel ulice Rákosová k rychlosti aut a z toho 
vyplývajícího nebezpečí pro ně a jejich děti. Komise se tímto problémem zabývala 
i v průběhu minulých let několikrát, ale vzhledem k nešťastným stavebním dispozicím i 
majetkovým poměrům u jednotlivých pozemků není možné situaci vyřešit v souladu se 



zákonem a přáním obyvatel. Nezbývá snad jen apelovat na projíždějící řidiče a na jejich 
slušnost a ohleduplnost. 
 
4) Přechod u OÚ 
Na podnět členů se komise zabývala stížnostmi na nedávání přednosti ze strany řidičů 
chodcům, zejména dětem a to na přechodu u OÚ. Zejména ráno při snížené viditelnosti 
dochází údajně k mnoha nebezpečným situacím. Podobná situace je údajně i na přechodu 
na školní bus na ulici Vestecká poblíž křižovatky s ulicí Luční. Komise sdílí obavy rodičů 
a požádala členy komise Zdeňka Vočku a Zdeňka Cihláře, aby situaci monitorovali a pokusili 
se jí zatím provizorně pomocí pracovníků technických služeb v reflexních vestách řešit. Na 
další schůzi pak i za přítomnosti starosty navrhne komise další řešení. 
 
5) Destrukce vozovky v ulici Na Suchých 
Komise požádala Zdeňka Cihláře, aby se dohodl se starostou a naším silničním úřadem, zda 
by bylo možné stromy, které ničí vozovky v obci a které jsou na obecním pozemku, odstranit 
a na jaře povrch komunikací nechat opravit. 
 
6) Ošetření do vozovky a chodníku p řesahující zelen ě 
Komise požádala Zdeňka Cihláře, aby se dohodl se starostou, naším silničním úřadem 
a dotčenými majiteli, za účelem prořezání soukromé vegetace, která brání průjezdu a 
průchodu po obecních komunikacích.  
 
Další schůze se bude konat dne 3. 12. 2014 a poté až na výjimky vždy první středu v měsíci. 
Konání bude potvrzeno elektronickou pozvánkou. 
 
 
Zapsal Eduard Jarolímek  
 
 
 
 


