
Zápis ze schůze Komise pro dopravu a bezpečnost 
konané ve Vestci dne 26. 04. 2017 

 
Začátek v 18:30, konec v 20:30 
 
Přítomni: 
Eduard Jarolímek 
Roman Fritschka 
Tomáš Krátký 
Marek Kowalewski 
Zdeněk Cihlář 
Milan Petrus 
Oto Drobík 
Martin Votava 
Matěj Zrucký, jako host 
Lukáš Tláskal, jako host 
Tibor Švec, starosta jako host 
 
Omluveni: 
Zdeněk Vočka 
 
 
Program: 
1) Dohoda o kamerovém systému obcí 
2) Pasporty DZ, VO a ulic 
3) Rozpracované projekty 
4) Cyklostezka do Kunratic 
5) Cyklostezka Zlatníky 
6) Přechody Vestecká 
7) Hasiči, JPO a záchranáři 
8) Uzavírka Hrnčíře/Šeberov  
9) Parkovací systém školka, sportoviště 
10) Napojení území STAR na metro D 
11)  Vestecká spojka 
 
 
1) Starosta informoval o dohodě o kamerovém systému obcí Jesenice a s obcemi, které 

obsluhuje naše OP. Kamerami bude po realizaci dohody uzavřen celý prostor všech těchto 
zúčastněných obcí, a to v kvalitě a systému našich vesteckých kamer. Pro nás z toho vyplývá 
pouze osazení jedné kamery na Vídeňskou ulici v prostoru Hotelu U Krbu. S montáží kamery 
na Vídeňské se čeká, až Jesenice splní svou část dohody. Naše dvě původní starší kamery 
byly namontovány na hřiště, ke zvýšení ostrahy sportoviště a parkoviště kol u vchodu (duben 
2015). Jesenice zahájila proces výběrového řešení na kamery (duben 2015). Čekání na 
Jesenici pokračuje, potřeba kamer trvá (srpen 2015). Listopad 2015 - stále se čeká na 
Jesenici, která stále vybírá dodavatele. Řešením kamerového systému se ale po vzoru Vestce 
začal také zabývat celý region Dolnobřežansko, takže další postup bude již v rámci regionu. 
Jesenice jde i nadále svojí zvláštní cestou, ale MAS Dolnobřežansko zdárně pokračuje ve 
snaze doplnit kamery v celém regionu, krom obce Zvole, která kamery na svém katastru 
nechce. Hrubý rozpočet celé akce byl již vypracován a je připraven ke schválení u MAS. Duben 
2016 rozpočet schválen, zadáno vypracování prováděcí dokumentace. Srpen 2016 akce beze 
změny trvá. Prosinec 2016, obce mají připraveny v rozpočtech na rok 2017 peníze na realizaci 
a v lednu proběhne výběrové řízení na dodavatele. Únor 2017 dtto. Duben 2017 dtto 

 
2) Starosta informoval, že pověřil Václava Drahoše, aby od ledna, jako ředitel TS pořídil novelizaci 

pasportů v obci. Jelikož se pořízením a správou pasportů zabývala dříve naše komise a měla 
novelizaci rovněž v plánu na další období, nabídli jsme TS pomoc a součinnost při novelizaci 
pasportů silnic a DZ. Za komisi byl tímto úkolem již na minulé schůzi pověřen Roman Fritschka, 
který má s pasportem DZ zkušenosti. Úkol i ochota pomoci ze strany komise trvá, komise 



předala (duben 2015) všechny dostupné podklady. Úkol i potřeba pasportů trvá (srpen 2015). 
Listopad 2015 - pasport DZ a ulic ještě není, úkol trvá. Pasporty kanalizace, vodovodů a 
osvětlení se již začaly vytvářet, ale pasporty DZ a ulic musejí ještě počkat. Duben 2016 dtto. 
Srpen 2016 dtto. Prosinec 2016, pasport DZ pokročil a je snad před dokončením. Únor 2017 
- pasport se stále dokončuje. Pasporty jsou dokončeny a jsou veřejně přístupné na 
www.mapyvestec.cz, bod bude vyřazen.  

 
3) Rozpracované projekty, informaci podává starosta. 

a) Rekonstrukce ulice Průběžná. Rekonstrukce je skoro po všech stránkách připravená, 
předpokládaná cena je tak vysoká, že obec musí počkat, až bude vypsána příslušná 
dotace. Dotace má být vypsána do 08/2015 a do té doby obec bude mít SP. Úkol trvá (srpen 
2015). Listopad 2015 – úkol trvá. Únor 2016 úkol trvá. Duben 2016 úkol trvá. Srpen 2016 
úkol trvá. Prosinec 2016, stále chybí k ÚR souhlas jednoho vlastníka, proto bude potřeba 
upravit projekt a realizace spadne patrně až do roku 2018. Únor 2017 dtto. Duben 2017 
dtto. 

 
b) Rekonstrukce křižovatky Vestecká x Ve Stromkách. Během roku 2015 bude dokončena 

příprava všech povolení a dokumentace tak, aby rekonstrukce mohla proběhnout 
v návaznosti na rekonstrukci ulice Průběžná (duben 2015). Příprava povolení pokračuje 
(srpen 2015). Listopad 2015 – úkol trvá. Únor 2016 úkol trvá. Duben 2016 úkol trvá. Srpen 
2016 úkol trvá. Prosinec 2016, akce mírně pokročila, vyjasňují se dotace, realizace se snad 
stihne v roce 2017. Únor 2017 - příprava pokročila a s realizací se počítá o prázdninách 
2017. Duben 2017 - Realizace připravena, až bude schváleno DIO (částečná uzavírka 
silnice), bude provedena. 

 
  c) Zastávky autobusů Vídeňská „u Alberta“. Dokumentace je připravená pro ÚR, na dalších 

povoleních se bude v roce 2015 pokračovat. Financování projektu se předpokládá krajem 
a SFDI (duben 2015). Probíhá získávání souhlasů vlastníků dotčených pozemků. Úkol trvá 
(srpen 2015).  Listopad 2015 – situace stále trvá. Únor 2016 úkol trvá, významný posun 
nastal v tom, že starosta zajistil financování zastávky „u Alberta“ investorem. Duben 2016 
úkol trvá, zastávka na východní straně musí být ještě upravena kvůli vznikajícímu 
obchodnímu centru vedle Alberta. Srpen 2016 úkol trvá. Prosinec 2016, jednání mírně 
pokročila (momentálně se čeká na povolení Policie ČR, zaurguje Zdeněk Vočka), vyjasňují 
se dotace, realizace se snad stihne v roce 2017. Komise doporučuje označit tento prostor 
budoucích zastávek a přechodu prozatím (do doby dokončení) alespoň značkou „Pozor 
zvýšený pohyb chodců“.  Únor 2017 - značka umístěna, realizace má začít před polovinou 
roku. Duben 2017 -  realizace spojená s částečným kyvadlovým provozem na Vídeňské 
začne přibližně v polovině roku a bude trvat cca dva měsíce. 

 
d)  Chodník podle ulice Vídeňská. Realizace tohoto již dlouho připraveného projektu se 

předpokládá na jaře 2015. Čeká se na vypsání dotace a souhlasy vlastníků (duben 2015). 
Listopad 2015 – dotace byla zamítnuta, obec projekt upraví a zkusí dotaci v roce 2016 
znovu. Únor 2016 úkol úpravy projektu trvá. Duben 2016 úkol trvá. Srpen 2016 úkol trvá. 
Prosinec 2016, úkol pro projektanta trvá, takže zatím nelze požádat o dotaci. Komise 
doporučuje zadání projektantovi p. Horejšovi opět připomenout, aby bylo alespoň v roce 
2017 možné opět žádat o dotaci. Únor 2017 dtto. Duben 2017 – projekt dokončen, do 15. 
června musí být podána žádost o dotaci na SFDI. 

 
e) Cyklostezka Na Průhoně. Pokud se podaří státním orgánům včas vypořádat s obstrukčními 

stížnostmi ze stany našich tradičních stěžovatelů, bude stezka realizována již v roce 2015. 
O součinnosti obce Jesenice vyjednává náš starosta. Čeká se na vyřízení dalšího odvolání 
pí Bucharové krajským úřadem (cca do konce 3. měsíce). Návrh minulého vedení Jesenice 
na spolufinancování výstavby trvá. Zatím to vypadá, že se pí Bucharové podaří realizaci 
tohoto pro bezpečnost důležitého projektu oddálit o další rok (duben 2015). Gratulujeme 
(srpen 2015). Listopad 2015 – KÚ již konečně rozhodl a stížnost zamítl, nic tedy nebrání 
vydání SP na stezku, nicméně zbytečný a zlovolný odklad o minimálně jeden rok se podařil. 
Únor 2016 komise diskutovala již po několikáté možnost, aby místo výstavby stezky došlo 
k uzavření celé ulice Na Průhoně pro veškerou automobilovou dopravu. Komise došla k 
názoru, že po převedení ulice Vestecká do vlastnictví obce by se pokus o uzavření měl 



znovu opakovat. Pro zklidnění dopravy v obci by to mělo nezanedbatelný přínos. Duben 
2016 starosta vede o věci jednání s představiteli Jesenice a všichni čekáme na převedení 
Vestecké do majetku obce (viz bod 4 tohoto zápisu). Srpen 2016 dtto. Prosinec 2016, ulice 
Vestecká je již převedena do majetku a pravomocí obce. Komise byla starostou 
informována o návrhu Jesenice na společné financování cyklostezky podél ulice Na 
Průhoně a zároveň v režii Jesenice napojení této spojnice směrem na východ na Zdiměřice. 
Komise proto rozšířila svůj návrh a doporučuje, pokračovat v tomto smyslu v jednání a 
pokud se Jesenice skutečně smluvně zaváže k tomuto plnění, ulici Na Průhoně zatím 
neuzavírat. Únor 2017 - chystá se smlouva o spolupráci s Jesenicí a společná realizace 
cyklostezky. Duben 2017 - dtto 

 
 
4) Stavba cyklostezky do Kunratic. Komise si přečetla dopis od pražské cyklistické organizace 

Auto-Mat. Krom poděkování za cyklostezky a cyklo-obousměrky, obsahoval také oznámení, 
že pražská cyklokomise konečně na letošní rok zařadila realizaci pražské části stezky Vestec 
– Kunratice (A202), tak snad? (duben 2015). Otazník stále trvá (srpen 2015). Listopad 2015 – 
odysea s dokončením stále pokračuje a přesto, že je SP i peníze stezka se stále nestaví, 
tentokrát gratulujeme úřednictvu. Únor 2016 - podle informací které má starosta z Kunratic, by 
stezka v letošním roce mohla vzniknout. Duben 2016 komise dále sleduje počínání Kunratic 
v tomto směru a zdá se že to pomalu, ale přece nějak pokračuje. Srpen 2016 dtto s tím, že to 
ani pomalu nepokračuje. Prosinec 2016, podle informací od starosty bude Praha stavět 
nejdříve na jaře 2017. Únor 2017 - vzhledem k výměně vedení Kunratic je situace opět nejasná 
až špatná, chybí jakékoli informace. Duben 2017 - dtto 

 
 

5) Cyklostezka Zlatníky. Starosta představil úvodní studii cyklostezky od Biocevu do Zlatník, 
seznámil komisi s dalším postupem k získání všech povolení. Stezka povede po katastru třech 
obcí a po pozemcích Ředitelství silnic a dálnic. Touto stavbou se dokončí základní síť 
vesteckých cyklostezek a napojení na síť stezek a tras od Prahy až po mikroregion 
Dolnobřežansko, Sázavu a Vltavu. Pokud se podaří získat potřebná povolení a vypořádat se 
všemi obvyklými zlovolnostmi OZ bude možné stezku postavit do roku 2018. Únor 2016 úkol 
trvá, na projektu se pracuje. Duben 2016 úkol trvá, na projektu se pracuje. Srpen 2016 dtto. 
Prosinec 2016, dtto. Únor 2017 dtto. Duben 2017 – drobný pokrok, Zlatníky snad vyřešily 
vlastnické problémy a v obou obcích bude moct začít jednání o smlouvách. 

 
 
6)  Osvětlení přechodů. Komise přivítala pokrok v konstrukci nerezových sloupků osvětlujících 

přechody pro chodce, které vznikají na popud komise u firmy Jiva Jirák. Po dokončení vývoje 
a výroby budou postupně osazeny u přechodů na ulici Vestecká. Duben 2016 - sloupky jsou 
už hotové a odzkoušené. První budou instalovány před OÚ v souvislosti s překopem, který má 
v dohledné době provádět v těchto místech ČEZ. Rekonstrukce všech ostatních přechodů na 
ulici Vestecká budou průběžně následovat podle možností obce. Srpen 2016 nyní se čeká na 
schválení výrobku (certifikace) státním orgánem. Prosinec 2016, dle posledních informací 
orgány povolení nedají, jsou proti všemu novému, a tak komise navrhuje hledat náhradní 
řešení. Únor 2017 dtto. Duben 2017 – dtto. 

 
7)  Hasiči, JPO a záchranáři. Komise uvítala unikátní a jedinečné spojení jednotky JPO 

a záchranářů, a to jak spojení personální, materiální, tak i jejich spojení do jednoho prostoru, 
který si vlastními silami přebudovali a nadále pracují jak na prostoru, tak i na technice. Únor 
2017 dtto. Duben 2017 – práce jak na prostorách, tak na technice, úspěšně pokračují, 
dokupuje se vybavení a všichni věří v brzké zahájení provozu. Komise na závěr navštívila nové 
prostory a prohlédla výsledky práce na technice. Komise vysoko hodnotila, kolik a jak se 
podařilo věci posunout dopředu. Zároveň jsme poděkovali za stovky hodin, které tyto spolky 
pro veřejnou věc odpracovali. 

 



 

8)  Uzavírka Hrnčíře/Šeberov. Starosta informoval, že se plánovaná uzavírka obce Hrnčíře 
posunuje až na prázdniny. (pokud nedojde dřív k nějaké havárii kanalizace).  Duben 2017 - 
dtto 

 

9)  Parkovací systém školka, sportoviště. Martin Votava představil projekt, který jeho zásluhou 
vznikne jako pomoc řidičům, kteří potřebují parkovat (nebo jenom vyložit dítě) v okolí školky a 
sportoviště. Kolega vyjednal u firmy AŽD bezplatné pilotní provedení projektu i jeho realizaci. 
Projekt počítá s instalací čidel pod jednotlivá parkovací místa a informace o 
obsazenosti/neobsazenosti budou řidičům k dispozici už při vjezdu ke školce (na rohu u 
hospody), tak aby v případě, že tam volná místa nebudou, na parkoviště nevjížděli a předešli 
tak zácpám v okolí školky a sportoviště. Informace, včetně historie (kdy bývá či nebývá volno), 
bude možné rovněž sledovat na aplikaci pro chytré telefony. Komise děkuje M. Votavovi a 
výsledky takto získaných informací hodlá využít také při dalším řešení parkování a dopravy v 
této lokalitě. Únor 2017 - smlouva s AŽD schválena zastupitelstvem a podepsána. Realizace 
by měla být hotova do prázdnin. Duben 2017 – drobné technické potíže ve vývoji zařízení 
posunují termín realizace na konec roku. 

 
10) Napojení území STAR na metro D (tzv. Metrobus). Starosta seznámil komisi s první 

dokumentací projektu. Komise je názoru, že přínos pro obec nebude výrazný, ale že kromě 
zásahu do krajiny nebude mít pro obec ani žádná negativa. 

11) Vestecká spojka. Starosta informoval komisi, že znovu ožila jednání o „Vestecké spojce“, 
bezprostřední nebezpečí však v současnosti nehrozí. 

 

Zapsal E. Jarolímek  

 
 
 
 


