
 

Programové prohlášení Zastupitelstva obce 

na období 2022–2026 
 
 
PREAMBULE 
Obec Vestec je dobře hospodařící obcí s potenciálem jednoho z nejlepších míst k životu 
v regionu Dolnobřežansko. 
 
Občané Vestce žijí v místě, které se rozvíjí, kde obec dbá na jejich bezpečnost a pořádek 
a přináší pro své občany kvalitní služby. 
 
Nejcennějším přírodním prvkem je zelená páteř podél Olšanského potoka, která odráží 
historický ráz krajiny a představuje místo pro odpočinek a rekreaci. 
 
Obec Vestec je atraktivním místem pro podnikání, vědu a výzkum. 
 
Mimo těchto základních strategických cílů se zastupitelstvo obce zaměří na následující 
dlouhodobé projekty: 
 

Krajinné a územní plánování 
Aktualizace krajinného plánu 
Krajinný plán je živý projekt, jehož pravidelnou aktualizací realizujeme jeho cíle. 

Metodika zásad spolupráce s investory 
Nastavení jednotných a transparentních pravidel při jednání s investory po vzoru Hlavního města 
Prahy. 

Změna územního plánu 
Rozvoj obce Vestec v těsném sousedství hlavního města vyžaduje aktualizaci územního plánu. 

Nová výstavba v obci s preferencí kvalitního veřejného prostoru a občanské vybavenosti 
Ze zkušenosti z minulých let víme, že to nejdůležitější a nejcennější na nové zástavbě je především 
kvalitní veřejný prostor. 

 

Dopravní infrastruktura 
Důležité křižovatky 
Z jednoznačného doporučení Policie ČR vyplývá, že pro zvýšení propustnosti křižovatek na ulici 
Vídeňská je nutné jejich osazení světelným signalizačním zařízením s umělou inteligencí místo 
stávajícího stavu nebo výstavby obvyklých kruhových objezdů. Plánujeme výstavbu světelného 
zařízení na následujících křižovatkách: 

Vídeňská x Průmyslová x Obchodní centrum Vestec 
Vídeňská x Vestecká x Hodkovická 
Rekonstrukce ulic 
Povrch všech ulic vyžaduje pravidelnou údržbu, a proto plánujeme rekonstrukci povrchů v těchto 

ulicích: Průběžná, Na Spojce, U Strouhy, Na Suchých, Werichova, Slepá, K Lomu 

Cyklostezky 
Cyklostezky se staly běžným prvkem dopravní infrastruktury. Na stávající bohatou síť cyklostezek 
v obci navážeme následujícími úseky: 
Vestec – Hodkovice, MŠ – Rybník, Nerudova – Na Průhoně, K Vodárně – Ke Skále 



Řešení tranzitní dopravy 
Tranzitní doprava po ulici Vídeňská tvoří největší dopravní zátěž obce. Ve spolupráci s ŘSD a SÚS SK 
plánujeme instalaci inteligentních dopravních prvků pro odvedení tranzitní dopravy na pražský okruh. 

Změna dopravního režimu pro nákladní dopravu 
Nákladní doprava v obytné části obce musí být omezena pouze na zásobování. 

 

Obecní policie a bezpečnost 

Snížení počtu obcí v působnosti OP Vestec 
Zvýšit přítomnost hlídek obecní policie v ulicích obce Vestec. 
 

Kamerový systém 
Obecní dohledový kamerový systém již několik let poskytuje obci Vestec nadstandardní bezpečnost. 
Plánujeme jeho další rozšíření ve vnitřních částech obce. 
 

Životní prostředí a veřejný prostor 
Okrasné záhony v ulicích, výměna a doplnění mobiliáře v obci 
Kvalita veřejného prostoru je daná zejména kvalitou veřejné zeleně a obecního mobiliáře. V ulicích 
plánujeme výsadbu okrasných letničkových a trvalkových záhonů. Zaměříme se na sjednocení, 
doplnění a pravidelnou obměnu mobiliáře obce. 
 

Nové vodní plochy v zelené páteři 
Stěžejním prvkem zelené páteře jsou vodní plochy, a proto plánujeme nákupy pozemků a realizaci 
nových vodních ploch v souladu s krajinným plánem. 
 

Posílení údržby veřejných prostranství a zeleně 
Na údržbě veřejného prostranství a zeleně je stále co zlepšovat, proto budeme zvyšovat intenzitu 
spolupráce s profesionálním dendrologem a také plánujeme nákup komunálních strojů a personální 
posílení údržby. 

 

Sport a volný čas 

Sport a trávení volného času je vysokou prioritou obce Vestec. Plánujeme realizaci 
následujících projektů: 
Výstavba nového sportoviště Viktoria Vestec u vodárny 
Přístavba stávajícího objektu šaten – Viktoria Vestec minoritní sporty 
Stávající multifunkční hřiště pro širokou veřejnost 
Nová sportovní hala u vodárny pro širokou veřejnost 
Volnočasový areál se skateparkem 
 

Občanská vybavenost obce 
Občanská vybavenost tvoří základní pilíř života v obci. V této oblasti se plánujeme zaměřit na 
následující projekty: 

Náměstí a výstavba nové radnice 
Komunitní zahrada 
Hřbitov 
Základní umělecká škola 
Příprava území pro vzdělávání a výchovu 
 

Požární ochrana 
Nedokážeme si představit bezpečnou obec bez hasičů a kvalitních prostředků požární ochrany s 
odpovídajícím zázemím. 



Výstavba hasičské zbrojnice 
Pořízení zásahového vozidla 
 

Sociální program 
Sociální program tvoří motivační systém pro přihlášení k trvalému pobytu v obci a současně poskytuje 
benefity především pro rodiny s dětmi a seniory. Dojde ke zvýšení příspěvku pro dítě do 18 let a pro 
seniory už v roce 2023. 

 

Služby obyvatelstvu 
Dále plánujeme rozšiřovat služby poskytované obyvatelům obce Vestec. V následujících letech dojde 
ke zkvalitnění, rozšíření a zpřístupnění služeb v následujících odvětvích: 

Odpadové hospodářství 
Pečovatelská služba 
Komunitní energetika 
 

Obec Vestec v regionu Dolnobřežansko 
Vestec je významnou obcí v regionu Dolnobřežansko. Meziobecní spolupráce bude i v tomto období 
významnou prioritou, a to především v následujících oblastech: 

Dobrovolný svazek obcí Dolnobřežansko 
Obecní policie Vestec 
Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. 
MAS Dolnobřežansko 
STAR Cluster 
 

 

Závěr 
Zastupitelstvo obce v současném složení bylo zvoleno v komunálních volbách, které proběhly ve 
dnech 23. 9. a 24. 9. 2022. Je složeno ze zástupců dvou volebních uskupení, které zastupují různé 
zájmové skupiny občanů bez ohledu na politické zařazení. Dle výsledků voleb je rozložení 
v zastupitelstvu následující: SNK pro VESTEC – sdružení nezávislých kandidátů 5 mandátů, Nezávislí za 
Vestec s podporou starostů 10 mandátů. I přes rozdílné zastoupení mandátů lze předpokládat, že 
přijatá rozhodnutí zastupitelstva budou odpovídat potřebám většiny občanů obce. 
 
Toto programové prohlášení je souhrnem reálných záměrů a cílů uvedených ve volebních 
programech obou volebních uskupení kandidujících v komunálních volbách. Je možné, že v průběhu 
období přestanou být některé uvedené potřeby aktuální a případně vyvstanou nové. Potom je 
v pravomoci zastupitelstva provést v tomto dokumentu příslušné změny a znovu jej uvést do reálné 
podoby. 
 
Hlavním cílem zastupitelstva je vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel obce a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval 
podmínky života generací budoucích. 
 

 

 


