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Úvodní slovo 
 
Vážení čtenáři, 
 
právě držíte v ruce červnové číslo Vesteckých 
listů, ve kterém se vám pokusím přinést 
informace, které jsem vám slíbil v minulém 
vydání. Nejdříve se však musím omluvit, jak vám 
za zpoždění s vydáním tohoto čísla, způsobené 
při zpracování sazby, tak zastupitelům, protože 
při zpracování minulého čísla došlo k vypadnutí 
podpisu zastupitele, pana Zderadičky, pod 
článkem Zneužívání Vesteckých listů na straně 
5. Článek byl tedy podepsán všemi zastupiteli 
kromě paní Šedivé. 
 
Děkuji za vaše náměty na články, které 
převážně směrovaly ke stavbě mateřské školy. 
K aktuálnímu dění okolo výstavby MŠ najdete 
informace v tomto čísle. Dále vám přináším 
aktuální informace z komise pro dopravu 
a bezpečnost a zprávu Městské policie 
Černošice. Na konci dubna ve spolupráci 
obecního úřadu a kulturní komise obce proběhly 
na hřišti tradiční čarodějnice. V měsíci červnu 
došlo také k dlouho očekávanému zprovoznění 
multifunkčního hřiště a proběhl dětský sportovní 
den, informace najdete na dalších stránkách. 
 
Na našich stránkách naleznete také přehledy ze 
zápisů veřejných zasedání zastupitelstva za 
poslední období, snad si budete moci udělat 
představu o tom, co zastupitelé řeší a co se děje 
v obci. 
 
Vzhledem k tomu, že práce redakce, potažmo 
redakční rady Vesteckých listů je pro některé 
občany trnem v oku, redakční rada musí dbát na 
důsledné dodržování pravidel pro vydávání VL. 
Proto v tomto čísle nejsou zveřejněny příspěvky 
pana Janaty, mimochodem asi největšího 
stěžovatele na vydávání VL a paní Bucharové. 
Oba tito autoři totiž nedodrželi pravidla v bodu 4, 
případně by dále dle názoru redakční rady bylo 
možno uplatnit body 9 a 11. Byl bych nerad, aby 
toto bylo považováno za cenzuru, spíše bych to 
považoval za to, že se pan Janata chytil sám do 
vlastní pasti. 
  
To ale nic nemění na tom, že mne zaujal návrh 
našeho pravidelného čtenáře a zároveň pilného 
přispěvatele, pana Janaty, který si webových 
stránkách obce přál článek o pěstování banánů 

na Madagaskaru. Pokusím se tedy panu 
Janatovi do některého z nejbližších čísel tento 
článek zařadit a věřím, že jeho nevyčerpatelná 
studnice dobrých nápadů jen tak nevyschne.  
 
Zároveň je nutné uvést na pravou míru 
informace o Vestecké spojce, které jsou šířeny 
do schránek občanů.  
 
Přeji vám příjemné prožití léta a těším se s vámi 
nashledanou v příštím čísle. 
  
Marek Kowalewski 
redaktor VL 
 
 

Aktuální dění v obci 
 
Mateřská škola 
 
Zastupitelstvo obce ve svém programovém 
prohlášení určilo výstavbu mateřské školy v obci 
jako jednu z priorit a proto vám přináším 
informace o současném dění okolo tohoto 
projektu. Jelikož se jedná o rozsáhlou investiční 
akci, jejíž náklady jsou předpokládány ve výši 
cca 70 milionů Kč, může se na první pohled 
zdát, že stavba nikam nepokročila. Opak je ale 
pravdou, za účasti zastupitelů a pracovníků 
obecního úřadu je vyvíjena nemalá činnost, 
která by měla vést k úspěšnému dokončení 
projektu. 
 
V současné době dobíhají poslední vyjádření 
dotčených orgánů státní správy k projektu 
mateřské školy a lze předpokládat, že v brzké 
době by mohlo být vydáno stavební povolení.  
 
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce bylo 
v rámci rozpočtového opatření odsouhlaseno 
vyčlenění částky ve výši 140.000,- Kč na 
financování výběrových řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb. Tato částka bude využita 
k určení dodavatele stavby mateřské školy 
a dodavatele souvisejících inženýrských sítí. 
Výběrové řízení bude zpracováno společností, 
která se na tyto činnosti specializuje a ta by 
měla být vybrána v průběhu tohoto měsíce. Ve 
spolupráci s touto společností bude zpracována 
zadávací dokumentace pro výběrové řízení 
a posléze proběhne samotné výběrové řízení. 
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Nutným předpokladem pro úspěšný průběh 
výběrového řízení je zveřejnění výzvy, jež 
proběhne po nabytí právní moci stavebního 
povolení. Ukončení výběrového řízení se dá 
v optimálním případě předpokládat v září 2009 
v případě, že se žádný z případných účastníků 
neodvolá. 
 
V době zpracování tohoto článku stále nebyl 
jistý výsledek dotace, která by měla pokrýt 
značnou část nákladů na výstavbu mateřské 
školy. Naše žádost je ve fázi hodnocení 
pracovníků regionální rady. Schválení je 
předpokládáno do 15. července. 
 
 
Vestecká spojka 
 
Vzhledem k tomu, že do schránek v obci jsou 
v těchto dnech šířeny informace o „Vestecké 
dálniční spojce“, rád bych také uvedl několik 
informaci k dané problematice. 
 

 
 
Na úvod je důležité si odpovědět na otázku jestli 
vůbec potřebujeme novou komunikaci v našem 
regionu.  
Co se stane když tato komunikace vybudována 
nebude?  
V naší bezprostřední blízkosti vzniká Pražský 
okruh, konkrétně stavba 513 (Vestec-Lahovice). 
Tato stavba je připojena na silnici II. třídy číslo 
603 (ulice Vídeňská) přivaděčem Vestec. 
Všichni známe složitou dopravní situaci na 
Vídeňské již dnes. Denně tudy projede 20.000 
automobilů v každém směru. Po zprovoznění 
Pražského okruhu, stavby 513, tento počet ještě 
dál poroste. Jestliže nebude úsek mezi 
přivadečem Vestec (Motel U Krbu) 
a Kunratickou spojkou posílen další paralelní 
komunikací, tak nás čekají jenom další dopravní 
komplikace. Nebudeme čekat v ranní špičce 

pouze 15 minut, ale počkáme si možná i 45 
minut. Návrh uveřejněný v letáku nabízí 
variantu, která problém dopravního připojení 
Vestce k Praze vůbec neřeší. Napojení 
přivaděče Vestec na Kunratickou spojku nebude 
pro nás přínosem, protože Kunratická spojka je 
již dnes dopravně přetížená. 
Hlavním argumentem autora letáku proti 
Vestecké spojce je její dálniční profil. Pravda je 
ale taková, že Vestecká spojka je projednávána 
pouze s profilem dvouproudové komunikace. 
V případě, že by v budoucnu Středočeský kraj, 
který je investorem této komunikace, chtěl profil 
této komunikace rozšířit na čtyřproudový, 
muselo by proběhnout nové řízení EIA (řízení 
EIA je zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení 
předpokládaných přímých i nepřímých vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví). 
 

 
 
Protože se jedná o zásadní rozhodnutí pro celou 
obec, rozhodl se Obecní úřad Vestec svolat 
diskusi na toto téma. 
 

 

Srdečně vás zveme  

k diskusi 
na téma 

Vestecká spojka 
která se uskuteční  

ve čvrtek 16. 07. 2009 od 18:00, 
v zasedačce Obecního úřadu. 

 
Těšíme se na vaší účast. 

Obecní úřad Vestec 
 

V případě, že se nemůžete diskuse osobně 
zúčastnit, napište nám své názory na adresu 

info@vestec.cz 
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Soudní spor – T.L.S property investment a.s. 
versus Obec Vestec 
 
Snad naposledy se vracím k soudní kauze, která 
byla v minulé době několikrát zmiňována, 
především zastupitelkou Šedivou jako zděděná 
kauza po minulém vedení, kdy mělo obci hrozit 
zaplacení částky 4.696.108 Kč + příslušenství, 
které žalovala výše uvedená společnost.  
Poté, co kauza převzal současný právník, 
Mgr. Jahoda, obec vyhrála tento spor jak 
u soudu I. stupně, tak zvítězila i v odvolacím 
řízení, ve kterém ji navíc byla přiznána náhrada 
nákladů na řízení v celkové výši 281.173,50 Kč. 
Zároveň, pravděpodobně v návaznosti na 
výsledek této kauzy, stáhla další společnost, 
VESTECKÁ STAVEBNÍ s.r.o. i svou žalobu na 
částku 3.733.141,- Kč s příslušenstvím. 
Nezbývá tedy než konstatovat, že spravedlnost 
není slepá a obec se za přispění nového 
právního zástupce a vedení OÚ ubránila těmto 
dvěma žalobám.   
 
 
Smlouva o spolupráci se z. s. p. o. BIOCEV 
 
Dne 12. 06. 2009 byla většinou přítomných 
zastupitelů (kromě pana Jarolímka, který nebyl 
přítomen a paní Šedivé, která se zdržela) 
odsouhlaseno smlouva o spolupráci se 
zájmovým sdružením právnických osob 
BIOCEV, která stanovuje pravidla a podmínky 
spolupráce tohoto sdružení a obce při výstavbě 
„Biotechnologického a biomedicínského centra“. 
Toto centrum by mělo být vybudováno 
v průmyslové oblasti, kde má BIOCEV 
zakoupeny pozemky určené pro jeho výstavbu. 
Toto centrum by mělo do naší obce přivést 
špičkové odborníky a zároveň generovat 
poptávku po obchodech a službách, což by snad 
v budoucnu mohlo také částečně přispět ke 
vzniku skutečného centra obce (náměstí). 
 
 
Multifunkční hřiště 
 
Dne 01. 06. 2009 došlo ke zprovoznění 
multifunkčního hřiště, které je situováno v areálu 
fotbalového hřiště. Hřiště je vybaveno na hru 
malé kopané, tenisu, volejbalu, košíkové. Ceník 
a provozní řád multifunkčního hřiště naleznete 
na stránkách obecního úřadu: 
http://www.vestec.cz/files/aktuality/Provozni_rad_MFH.pdf  
 

Hřiště je určeno široké veřejnosti, rezervace je 
možné provádět u pana Milera na telefonním 
čísle 604 548 150. 
 
V případě zájmu občanů je obecní úřad 
připraven pomoci s informačním systémem, 
který by pomohl organizovat účast hráčů 
u kolektivních sportů. 
 
 
Rybník 
 
V současné době jsou dokončeny stavební 
práce na rekonstrukci rybníka, bylo vytěženo 
několik tisíc kubických metrů sedimentu, 
opravena hráz a v rybníku začíná pomalu, ale 
opravdu jen pomalu, přibývat voda. Jelikož se 
jedná o rybník tzv. nebeský, jediným zdrojem 
jsou dešťové srážky dopadající na jeho povrch 
a svedené z blízkého okolí. V současné době 
také probíhá jednání s Pražkou 
vodohospodářskou společností a. s., která 
provozuje místní vodárnu, o zajištění dešťových 
vod z jejich areálu. Věřím, že tato jednání 
dopadnou dobře a rybník bude moci sloužit 
v brzké době jako odpočinková oblast nám, 
občanům obce.  
 
Je zarážející, že někteří nezodpovědní občané 
si přesto rybník pletou s kanalizační stokou 
a vypouští do něj nejen splašky, ale i barvy a 
jiné nebezpečné látky. Dne 24. května 2009 byl 
identifikován občan, který do rybníka vypustil 
barvy a věřím, že Obecní úřad v tomto případě 
přistoupí k exemplárnímu trestu. V průběhu 
června zároveň proběhl kamerový průzkum 
kanalizace v okolí rybníka a byla identifikována 
další neoprávněná napojení, která budou ze 
strany OÚ řešena. 
 
Na úvodní stránce jsem si dovolil vám ukázat 
upravenou fotografii rybníka ve chvíli, kdy bude 
naplněný vodou. Skutečnou podobu najdete na 
druhé straně obálky. 
 
 
Jednání občanů se starostou a Komisí pro 
dopravu a bezpečnost 
 
Dne 18. 05. 2009 proběhlo na Obecním úřadě 
jednání s občany, kterého se zúčastnil starosta 
Pašek a člen Komise pro dopravu a bezpečnost 
pan Švec. Tato schůzka byla iniciována občany, 
bydlícími v ulici Javorová v čele s paní Smutnou.  
 



 
6 

Schůzky jsem se za Vestecké listy zúčastnil i já 
a věřím, že zhruba desítka občanů, kteří se 
zúčastnili, dostala uspokojivé informace 
k dopravním opatřením v ulici Javorová. 
Přestože atmosféra na začátku schůzky tomu 
nenasvědčovala, odehrála se nakonec 
v přátelském duchu, byly zodpovězeny dotazy 
a z diskuze se zúčastněnými občany vyplynuly 
některé dobré nápady, kterými se komise bude 
v rámci své činnosti dále zabývat. 
 
Neváhejte se na Komisi, případně jednotlivé 
členy, obrátit se svými náměty a nápady, ale 
samozřejmě i stížnostmi. 
 
Můžete použít jak e-mailovou adresu 
doprava@vestec.cz, tak se můžete zúčastnit 
schůze komise, která probíhá pravidelně první 
středu v měsíci od 18 hodin v Restauraci 
U Šimečků. 
 
Snahou Komise pro dopravu a bezpečnost je 
především zkvalitnění života občanů v obci, 
proto uvítá zapojení dalších občanů, kteří by 
měli o práci v komisi zájem. Není nutné se 
účastnit všech schůzí, ale každá ruka a hlava se 
Komisi určitě bude hodit. 
 
 
Přednost zprava 
 
V naší obci je již několik měsíců v místě 
původních obytných zón zavedena PŘEDNOST 
ZPRAVA. Přesto si dovolím tvrdit, že mnozí 
řidiči, tuto přednost nedodržují a vystavují tak 
nebezpečí nejen sebe, ale i ostatní účastníky 
silničního provozu. Chtěl bych apelovat tedy 
nejen na řidiče, aby tuto přednost dodržovali, 
také na rodiče, aby poučili svoje děti, že i na 
kolech je nutno dodržovat dopravní značení 
a tam kde není vyznačeno, platí výše uvedená 
PŘEDNOST ZPRAVA.  
 
V minulosti sloužila k výuce dětí o správném 
chování na komunikacích dopravní hřiště, tím 
ale obec nedisponuje. Přesto se obecní úřad ve 
spolupráci s Městskou policií Černošice, 
případně Policií ČR pokusí zorganizovat akci, na 
které by jak děti, tak dospělí, byli poučeni 
o chování na silnicích. O případném termínu 
budete včas informování ať už na stránkách 
Vesteckých listů, tak na webových stránkách 
obce. 
 
Marek Kowalewski  
 

 
 

Informace z OÚ 
 

 
Hospodaření s odpadem 

– 
správné používání kontejnerů 

 
 

PAPÍR 
modrá sběrná nádoba 

 
☺ Modré sběrné nádoby nám slouží pro: 
noviny: 

C časopisy 
C knihy, sešity, brožury 
C rozložené papírové krabice 
C karton a vlnitou lepenku 
C čisté papírové obaly, sáčky 
C reklamní letáky 
C kancelářský papír 

 
L  Do modrých sběrných nádob nikdy 
nedávejme: 

D papírové kapesníky, ručníky 
D papírové pleny 
D uhlový papír (kopírovací) 
D voskový papír 
D mastný a jinak znečistěný papír 
D pauzovací papír 
D dehtový papír 
D vícevrstevné obaly (tetrapak) 
D od mléka a nápojů (kombinované) 

 
 

PLAST 
žlutá sběrná nádoba 

 
☺  Žluté sběrné nádoby nám slouží pro: 

C plastové obaly 
C plastové přepravky 
C plastové tašky a sáčky 
C PET lahve – stlačené 
C polystyren 
C čisté kelímky od jogurtů a jiných 

potravin 
C plastové lahve od šamponů, mýdel a 

mycích prostředků 
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L  Do žlutých sběrných nádob nikdy 
nedávejme: 

D vícevrstevné obaly (tetrapak) 
D guma, molitan, kabely 
D podlahové krytiny, lina, PVC 
D textil z umělých vláken 
D nádoby od léčiv 
D plastové nádoby znečištěné 

nebezpečnými látkami (oleji, 
chemikáliemi) či potravinami 

 
 

SKLO 
zelená sběrná nádoba 

 
☺   Zelené sběrné nádoby nám slouží pro: 

C lahve od nápojů bez kovových či 
plastových uzávěrů 

C sklo bílé i barevné 
C velké skleněné střepy 
C tabulové sklo 
C skleněné předměty všeho druhy 
C zavařovací sklenice - prázdné, bez 

zbytků potravin 
 
L  Do zelených sběrných nádob nikdy 
nedávejme: 
 

D zrcadla 
D drátěné sklo 
D keramika 
D porcelán 
D žárovky, zářivky, výbojky 
D kameniva 
D televizní obrazovky 
D automobilová skla 

 
 

KONTEJNER 
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 

 
☺   Velkoobjemové kontejnery slouží pro: 

C starý nábytek - skříně, postele, stoly, 
židle, křesla, ... 

C koberce, linolea, matrace, ... 
C velká elektrotechnika - pračky, myčky 
C zdravotní keramika - umyvadla, 

záchody 
C kovový odpad – motory bez oleje, 

kovové nosníky, plechy, kola, části 
autogramů bez oleje, drátěnky, džezy, 
vany ... 

 

L  Do kontejnerů nikdy nedávejme: 
 

D stavební odpad – suť, kamení, 
obrubníky 

D zeminu 
D bioodpad 
D pneumatiky 
D lednice 
D monitory 
D autobaterie 
D ředidla, barvy, oleje a jiné nebezpečné 

odpady 
 
Likvidace nebezpečného odpadu probíhá 
ambulantním svozem vždy, když jsou kontejnery 
na velkoobjemový odpad (v sobotu ráno) – je 
třeba dodržet čas a stanoviště! 
 
Není možné následně házet pneumatiky, lednice 
a jiný nebezpečný odpad do velkoobjemových 
kontejnerů. Při posledním svozu nebezpečného 
a velkoobjemového odpadu byl velký problém 
s neukázněnými občany, kteří ponechali lednice, 
pneumatiky a jiný odpad vedle kontejnerů po 
ambulantním svozu nebezpečného odpadu. 
Vznikl tak v obci nepořádek, na který muselo být 
doobjednáno úklidové auto od svozové firmy 
AVE, které stálo obec další nemalé peníze. 
 
Pokud se ve velkoobjemovém kontejneru bude 
nacházet nebezpečný odpad, svozová firma 
AVE nám ho může odmítnout odvézt a navíc to 
bude obec stát další peníze za třídění těchto 
kontejnerů. 
 
Bohužel by to mohlo dojít tak daleko, že obec 
nebude mít v rozpočtu dostatek peněz na další 
svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 
a každý si bude muset odpad likvidovat sám na 
vlastní náklady. 
 
Tímto žádáme občany, aby do kontejnerů 
nevhazovali nebezpečný odpad, nepřeplňovali 
kontejnery a neodkládali odpad mimo 
kontejnery. 
 
Malé elektrospotřebiče do velikosti mikrovlnné 
trouby a baterie lze ukládat během roku do 
nádoby REMA Systém umístěné v přízemí 
obecního úřadu. 
 
Občanům, kterým občas nestačí kapacita své 
popelnice např. při velkém úklidu či stěhování, 
nabízíme na obecním úřadě zakoupení bílých 
pytlů s označením AVE (1ks za 60 Kč). 
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Předejdete tak nepořádku, protože jiné pytle 
a tašky mimo popelnice nebudou vyváženy. 
Budou vyvážené pouze řádně označené 
nádoby. Upozorňujeme také na dodržování 
14 denních svozů v sudé týdny – někteří občané 
mají zaplacen 14 denní svoz a dávají si 
popelnice ke svozu každý týden. 
 
Velmi často se stává, že do kontejneru na papír 
jsou vhazovány igelitové tašky s papírem. 
 
Je nutné obsah z igelitových tašek vysypat 
a igelit vyhodit do nádoby na plasty. 
 
  

POHODLNĚJŠÍ likvidace bio odpadů 
přímo z domu 

 
Do nádoby pro biologicky rozložitelný odpad 
patří: listí, tráva, seno, plevel, zbytky rostlin, 
ovoce a zeleniny, větve stromů a keřů. 
 
Svoz bude prováděn 1x za 14 dní v období od 
01. 04. do 30. 11. 
 
Poplatek za uvedené období vč. pronájmu 
nádob: 
 
nádoba o objemu 120 l 490,- Kč s DPH 
nádoba o objemu 240 l 790,- Kč s DPH 
 
Objednávky na obecním úřadě ve Vestci přijímá 
pí Ženožičková 
 
tel.: 241 931 732   
e-mail: poplatky@vestec.cz 
 
 
 
 

 
Upozornění pro občany 

 
Společnost, která zajišťuje pro obec svoz 
a likvidaci odpadu, bude vyvážet pouze odpad 
umístěný v příslušných nádobách. Odpad, který 
je především u některých nemovitostí 
umísťován mimo tyto nádoby, NEBUDE 
VYVÁŽEN. Zároveň bude Městská policie 
instruována, aby tyto hříšníky pokutovala za 
znečišťování veřejného prostranství. 
 
 
 
 

 
Usnesení zastupitelstva 
obce 

 
 
Přehled ze zápisu z 20. veřejného zasedání 
zastupitelů obce Vestec konaného dne 
29. 04. 2009 
 
1. Zastupitelé obce Vestec schvalují jako 

ověřovatele zápisu pana Eduarda Jarolímka 
a Františka Šimečka. 
 

2. Zastupitelé obce Vestec schvalují změnu 
pořadí projednávaných bodů a rozšíření 
programu o bod č. 14 – bod č. 16. 

 
3. Zastupitelé obce Vestec schvalují navržený 

program. 
 

4. Zastupitelé obce Vestec berou na vědomí, 
že úkoly vyplývající z Usnesení 
z 19. zasedání ze dne 30. 03. 2009 byly 
splněny. 

 
5. Zastupitelé obce Vestec nepřijali návrh 

usnesení na souhlas s námitkami 
zastupitelky Šedivé a Ing. Bucharové, 
podané prostřednictvím zastupitelky Šedivé. 

 
6. Zastupitelé obce Vestec berou na vědomí 

záměr předloženého projektu společnosti 
BIOCEV a ukládají starostovi projednání 
podmínek smlouvy o spolupráci. 

 
6a) Zastupitelé obce Vestec schvalují 
uzavření Smlouvy o zřízení věcných břemen 
bezplatném převodu veřejných sítí a jejich 
údržbě s obchodní společností 
EDELIKOMAT s.r.o., IČ 63475260 
a pověřují starostu obce podpisem této 
předložené smlouvy. 
 
6b) Zastupitelé obce Vestec schvalují 
uzavření Smlouvy o zřízení věcných břemen 
s obchodní společností DELIKOMAT s.r.o., 
IČ 63475260 a pověřují starostu obce 
podpisem této předložené smlouvy. 
 

7. Zastupitelé obce Vestec schvalují záměr 
k uzavření Smlouvy o vybudování, správě 
a provozování reklamně-navigačního 
systému pro Obec Vestec se společností 
BULLDOG-orientační systémy s.r.o., 
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IČ 26157527. Ve smlouvě bude 
vyspecifikována velikost a tvar reklamně-
navigačního systému a čísla dotčených 
pozemků. Za těchto podmínek pověřují 
starostu obce podpisem předloženého 
záměru. 
 

8. a) Zastupitelé obce Vestec schvalují 
předloženou Smlouvu o dílo o provádění 
odtahů silničních vozidel, provozu odtahové 
služby a odstavného parkoviště se 
společností RUPEXIM, s.r.o., IČ 25097644 a 
pověřují starostu obce k podpisu předložené 
smlouvy. 

 
b) Zastupitelé obce Vestec schvalují 
nařízení 1/2009 o stanovení maximálních 
cen za nucené odtahy silničních vozidel, 
nucené odtahy, silničních vozidel po 
dopravní nehodě a za služby parkoviště 
určeného ke střežení takto odtažených 
vozidel. 
 

9. Zastupitelé obce Vestec schvalují úmysl 
vybudovat chodník od zastávky Safina k 
Motelu U Krbu a sportovnímu centru a za 
tím účelem pověřují starostu obce k pořízení 
projektu a projednání včetně vlastnických 
vztahů s touto investicí spojených až po 
stavební povolení tak, aby bylo co možná 
nejdříve podat žádost o dotaci. 
 

10. Zastupitelé obce Vestec odkládají bod č. 10 
– Smlouva o spolupráci při výstavbě 
vodovodu a splaškové kanalizace 
z dnešního veřejného zasedání. 

 
11. Zastupitelé obce Vestec schvalují návrh při 

budování infrastruktury v průmyslové zóně 
dle předloženého materiálu. 

 
12. Zastupitelé obce Vestec ukládají starostovi 

vyzvat zastupitelku Alenu Šedivou k 
navrácení neoprávněně vyplacené částky ve 
výši 38.478,- Kč na účet obce Vestec v 
termínu do 7 kalendářních dnů od veřejného 
projednání. 

 
13. Zastupitelé obce Vestec berou na vědomí  

informaci o soudní kauze. 
 

14. Zastupitelé obce Vestec  schvalují pronájem 
obecního pozemku pro p. Martina 
Weisheitela na část pozemku p.č. 480/2 o 
výměře 68,8 m2, část pozemku p.č. 350/3 o 

výměře 79 m2, část pozemku p.č. 480/1 o 
výměře 1,2m2, celkem 149 m2, dle 
předloženého plánu a pověřují starostu obce 
podpisem předložené smlouvy. 

 
15. Zastupitelé obce Vestec schvalují záměr 

prodeje pozemku ve vlastnictví obce p.č. 
896/21 o výměře 655 m2, ostatní plocha, 
jiná plocha. 

 
16. Diskuse 

- výzva místostarosty Ing. 
Vopálenského k odstoupení 
zastupitelky Šedivé 

 
přílohy:   
1. Výzva předsedkyně MS ODS k odstoupení 

ze zastupitelstva obce 
2. Odpověď na výzvu k odstoupení ze 

zastupitelstva obce 
3. Životopis paní Šedivé, uveřejněný na 

veřejně přístupném webu politické strany 
„svobodní“ 

4. Výzva Ing. Vopálenského k odstoupení 
zastupitelky Šedivé 

 
z prostorových důvodů jsou přílohy uveřejněny 
na webových stránkách obce – www.vestec.cz. 
 
 
 
Přehled ze zápisu z 21. veřejného zasedání 
zastupitelů obce Vestec konaného dne 
21. 05. 2009 
 
1. Zastupitelé obce Vestec schvalují jako 

ověřovatele zápisu paní Janu Stupkovou 
a pana Norberta Dostála. 
 

2. Zastupitelé obce Vestec schvalují navržený 
program a změnu pořadí projednávaných 
bodů. 

 
3. Zastupitelé obce Vestec neschvalují námitky 

k zápisu z 20. veřejného zasedání 
zastupitelů obce Vestec zastupitelky Šedivé. 

 
4. Zastupitelé obce Vestec berou na vědomí 

stav plnění úkolů vyplývající z Usnesení 
z 20. zasedání ze dne 29. 04. 2009. 

 
5. Zastupitelé obce Vestec neschvalují 

uzavření předložené Smlouvy o vybudování, 
správě a provozování reklamně-navigačního 
systému pro Obec Vestec se společností  
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6. BULLDOG-orientační systémy s.r.o., 
IČ 26157527. 

 
7. Zastupitelé obce Vestec schvalují uzavření 

Smlouvy o nájmu pozemků p.č. 480/1, 
480/2, 350/3 v katastru Obce Vestec 
v celkové výměře 149 m2 s pronajímatelem 
panem Martinem Weisheitelem, trvalé 
bydliště Borisova 630, 149 00, Praha 4, DIČ 
CZ7103160119, IČ 61255734 za 50.000,- 
Kč ročně na dobu určitou do roku 31. 12. 
2014. 

 
8. Zastupitelé obce Vestec schvalují 

předložených Návrh výše měsíčních odměn 
a příplatků za výkon funkce neuvolněných 
členů Zastupitelstva obce Vestec dle přílohy 
č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 v platném 
znění s účinností od 01. 06. 2009. 

 
9. Zastupitelé obce Vestec schvalují 

Rozpočtové opatření č. 2 včetně změn. 
 

10. Zastupitelé obce Vestec schvalují návrh 
předložené Smlouvy o dílo na likvidaci 
biologického odpadu s panem Jaroslavem 
Hrubým, DIČ CZ500314302, IČ 47001020 
a pověřují starostu podpisem předložené 
smlouvy. 

 
11. Zastupitelé obce Vestec berou na vědomí 

odpověď Obce Vestec na stížnost pana 
Janaty adresovanou Krajskému úřadu 
Středočeského kraje. 

 
12. Zastupitelé obce Vestec pověřují starostu 

zřízením spořícího účtu u banky ČSOB 
a pověřují starostu převodem volných 
prostředků z technického účtu obce u ČSOB 
na tento účet. 

 
 
 
Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva 
obce Vestec konaného dne 12. 06. 2009 
 
Přijatá usnesení: 
 
09/22/1 Zastupitelstvo obce schvaluje jako 
ověřovatele zápisu Ing. Ludvíka Vopálenského 
a Janu Stupkovou. 
 
09/22/2 Členové zastupitelstva obce schvalují 
rozšíření pořadu jednání o body: „Informace 
o personálních změnách na OÚ“, „Projednání 

připomínek k zápisu z 21. zasedání 
zastupitelstva obce“ a „Ustanovení do funkce 
správce rozpočtu“. 
 
09/22/3 Členové zastupitelstva obce schvalují 
navržený pořad jednání. 
 
09/22/4 Členové zastupitelstva obce schvalují 
projednání námitek k zápisu z 21. zasedání 
zastupitelstva obce na příštím zasedání 
zastupitelstva obce. 
 
09/22/5 Členové zastupitelstva obce schvalují 
uzavření Smlouvy o spolupráci mezi BIOCEV 
z.s.p.o. a Obcí Vestec a pověřují starostu obce 
podpisem této předložené smlouvy. 
 
09/22/6 Členové zastupitelstva obce schvalují, 
na základě §99, odst. 3, zákona č. 183/2006 
Sb., povolení výjimky ze zákazu stavební 
činnosti podle územního opatření o stavební 
uzávěře a to na pozemky označené parcelními 
čísly 197/98, 197/99, 197/100, 291/1, 293/1, 
294/1, 305/6, 306, 318/7, 318/15 a 350/19. 
 
09/22/7 Členové zastupitelstva obce 
ustanovují do funkce správce rozpočtu 
Ing. Ludvíka Vopálenského. 
 
 
Ostatní: 
 
• Členové zastupitelstva obce neschválili návrh 
rozšíření pořadu jednání o bod: „Zveřejnění 
stanoviska obce Vestec, jako účastníka řízení 
zadání změny územního plánu Jesenice“. 
 
• Členové zastupitelstva obce vzali na vědomí 
informace starosty o personálních změnách na 
OÚ. 
 
• Členové zastupitelstva obce vzali na vědomí, 
že úkoly vyplývající z Usnesení z 21. zasedání 
zastupitelstva obce byly splněny. 
 
 

 
Inzerujte ve Vesteckých listech 

 

redakce@vestec.cz 
 

tel.: 603 481 560 
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Kulturní komise 
 
Čarodějnice 
 
Dne 30. 04. 2009 se na hřišti konalo již tradiční 
pálení čarodějnic. 
 
A čarodějnice nedaly tentokrát svou kůži 
opravdu zadarmo. Obloha pod jejich taktovkou 
slibovala opravdu strašidelné zážitky a všichni 
čekali, kolik vody se ježibabám podaří tam 
nahoře nashromáždit, aby překazily zapálení 
klasické hranice. 
 
Tomu ovšem předcházely soutěže pro nejmenší. 
Ti mohli svou zručnost prověřit ve skákání 
v pytli, zametání míčku či klasickém letu na 
koštěti. 
 
Svůj rej všem předvedl čarodějnický dorost, 
který se v závěru odpoledne dočkal 
vyhodnocení soutěže o nejhezčí čarodějku. 
Nezáleží na tom, kdo vyhrál. Poklonu totiž 
zaslouží všechny zúčastněné ježidámy. 
 
Před startem průvodu k připravené hranici vše 
ještě zkontrolovala pravá nefalšovaná létající 
ježibaba na koštěti pod bedlivým dohledem 
modelářského nadšence pana Sedláčka, 
kterému bych tímto chtěl poděkovat za jeho 
účast. 
 
A pak se průvod dětí i dospělých s pochodněmi 
vydal na hráz u rybníka, kde oficiální část večera 
ukončil starosta Miroslav Pašek zapálením 
hranice i s čarodějnicí.  
 
Den se mezitím nachýlil ke svému konci, děti 
i s rodiči se odebrali k domovům, hranice 
pozvolna dohořívala a nastal ten správný čas na 
pár písniček s kytarou. Ti nejskalnější prý 
vydrželi až do východu slunce. 
 
Na závěr patří poděkování dámám Daně 
Zemanové a Táně Lejnarové za vzornou 
přípravu dětských soutěží a bdění nad zdárným 
průběhem celého odpoledne.  
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DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN OBECNÍHO 
ÚŘADU A TJ VIKTORIA VESTEC 
 
Když jsme 30. května letošního roku přišli 
v lijáku na hřiště s nadějí, že se nebe přece jen 
začne modrat, procházka po trávě a bahně nás 
přesvědčila, že v těchto podmínkách se dětský 
den opravdu uspořádat nedá. A tak jsme rychle 
naplánovali nový termín na 20. června s nadějí, 
že podruhé už nám počasí škodit nebude. 
 
Jenže začátkem června se ozvali lidé 
z fotbalového klubu TJ Viktoria Vestec s tím, že 
20. června plánují na hřišti uspořádat sportovní 
den. Co teď? A tak jsme dali hlavy a síly 
dohromady a začali společně plánovat dětský 
sportovní den. 
 
 V jednu hodinu po obědě 20. června ve fázi 
posledních příprav se nebe zatáhlo a spustil se 
déšť.  Nechtěli jsme tomu věřit a všichni doufali, 
že jde jen o letní přeháňku. Podruhé už akci 
přece rušit nemůžeme. Naše přání byla 
vyslyšena a po hodině bylo po dešti 
a v okamžiku kdy dorazily první děti, dokonce 
vyschla i tráva a objevilo se sluníčko. 
 
Jen dětí a rodičů dorazilo pomálu a my se ptali, 
kde se stala chyba. „Dejte jim čas, dopoledne 
pršelo, sluníčko svítí teprve půl hodiny, počkejte 
do čtyř“ říkal někdo. A měl pravdu. Ve čtyři bylo 
najednou na hřišti i u kolotočů plno a ještě 
v době ukončení soutěží doráželi další akce 
chtiví účastníci. 
 
Soutěžilo se v hodu míčkem, skákání v pytli, 
přetahování, střílelo paintballovými puškami, 
jezdilo autíčky na vysílačku. Kdo skončil 
soutěžení, rychle spěchal nad hřiště na 
houpačku či kolotoč. 
 
A aby ani dospělí nepřišli zkrátka, nachystali 
jsme pro ně také dvě soutěže. A zejména sloní 
běh sklidil opravdu velký úspěch. 
 
V šest večer byly rozdány všechny ceny, 
skončeny soutěže a děti se pomalu loučily. 
A pro nás byla asi největší odměnou slova díků 
od některých z nich. Všichni jsme si oddechli. 
Počasí nám nakonec přálo a děti byly 
spokojené. Co si přát víc? 
 
Na závěr bych chtěl poděkovat především paní 
Málkové a Zemanové za přípravu a organizaci 
celého průběhu dne. Díky patří ovšem také 

všem organizátorům z „Viktorky“ a všem 
maminkám a tatínkům, kteří obětavě pomáhali 
s jednotlivými soutěžemi. 
 
Na předposlední straně obálky naleznete 
fotografii z této povedené akce. 
 
A s Vámi všemi se těšíme na shledanou 12. 09. 
2009 na Mariánských slavnostech, kdy se 
můžete kromě soutěží pro děti a dospělé těšit na 
skupinu VAT, která bude hrát k poslechu a tanci, 
další vystoupení a samozřejmě pouťovou 
zábavu. 
 
František Špaček 
kulturní komise 
 
 

VIKTORIA 
VESTEC 

 
V uplynulé sezóně se mužstvo TJ Viktoria 
Vestec umístilo na 4. místě ve IV. třídě skupině 
A v soutěži OFS Praha – západ. Postupové 
ambice sice nebyly naplněny, ale ostudu jsme 
naší obci také neudělali. Chtěl bych tímto 
poděkovat jak všem fotbalistům za jejich účast, 
tak i všem fanouškům, kteří nás chodili podpořit 
nejen na domácí zápasy. Věřím, že i v příští 
sezóně nám svoji přízeň zachováte a zároveň 
bych chtěl, jako nově zvolený předseda, navázat 
na spolupráci s obcí a kulturní komisí při 
organizaci akcí jak pro děti, tak pro dospělé. 
 
Jaroslav Málek 
předseda výkonného výboru 
 
 
Zpráva  
Městské policie Černošice 
za měsíc květen 2009 

 
V uvedeném období bylo na území obce 
odslouženo celkem 152 hodin, z toho 57 hodin 
zahrnovalo autohlídku, 38 hodin dopravní 
dohled (veškeré dopravní přestupky včetně 
alkoholu) a 57 hodin pěší hlídkovou činnost. 
 
V tomto období bylo na území obce Vestec 
zjištěno celkem 49 skutků. 
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Z toho byly Policii ČR předány 2 trestné činy, 31 
přestupků bylo řešeno domluvou, 16 přestupků 
bylo řešeno buď blokovou pokutou, nebo 
oznámením správnímu orgánu. 
 
Gregor Dušička 
velitel MP 
 
 

Kronika 

 
Krátké zastavení na Vestecké ulici – Obecní 
studna 
 
Cestující využívající hromadnou autobusovou 
dopravu při cestě do Prahy jistě vnímají hlášku 
zastávky na znamení „U studánky“. Dnes už je 
to jenom název autobusové stanice, která je na 
hranici Vestce a Prahy. Zmíněnou studánku 
bychom v polích či komerční zóně už asi stěží 
našli. 
 
„U studánky“ se ale říkalo i jinému místu ve 
Vestci a mnozí budou asi překvapeni, že je 
skoro denně míjíme, aniž si to uvědomujeme. 
Obecní studna na Vestecké ulici je jen několik 
kroků od kamenné zvoničky. Skoro jako kontrast 
působí, že z jedné strany se kolem ní prohání 
automobily a z druhé strany se ozývá bekot ovcí 
pana Josefa Skřivana.  
 
Odnepaměti byla jenom malou studánkou, která 
byla chráněna kameny. Pro místní však 

znamenala hodně. Byla nevysychajícím 
pramenem, který mnohokrát posloužil v těžkých 
dobách sucha, kdy se na dně jiných studní už 
dlouho nezrcadlila žádná životodárná tekutina. 
Byla zdrojem měkké vody pro pradlenky 
a hospodyňky ze statků, které sem pro ni jezdily 
s vozíkem a velkými nádobami. Na počátku 70. 
let, když byla ve funkci na obecním úřadě paní 
Mentlíková, byla studna, která je asi 7 až 8 m 
hluboká, zpevněna skružemi. 
 
Ani dnes není vůbec nevyužitá. Má svého 
každodenního odběratele, náhodným cyklistům 
nabízí osvěžení. A když nedávno vysázené 
stromky potřebovaly častou zálivku, aby přežily 
dlouhé období bez dešťů, pomohla i jim. 
 
I obyčejné, všední věci mají své kouzlo, stačí se 
jen rozhlédnout. 
 
Blanka Pašková 
 
 
Omluva 
 
V minulém čísle Vesteckých listů se v rubrice 
”Kronika“ objevila chybička. Jméno pana 
Petáka, čímž se mu omlouvám, bylo uvedeno ve 
spojení s funkcí místního policajta, obecního 
poseláka a ponocného v jedné osobě. Jedná se 
o omyl. Chybu napravuji a uvádím správné 
jméno - Václav Mikoláš. 
 
Blanka Pašková 

 
 

 

 

Inzerujte ve Vesteckých listech 
 

redakce@vestec.cz  
 

tel.: 603 481 560 
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální 

služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným,  
azylové ubytování i pracovní příležitost. 

Více na www.diakoniebroumov.org 
 

VYHLAŠUJE 
H U M A N I T Á R N Í     S B Í R K U 

 
 

Ø Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
Ø Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
Ø Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky 

a zbytky látek) 
Ø Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše 
  nepoškozené 
Ø Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek 
Ø Obuv – veškerou nepoškozenou 

 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

Ø ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, 
koberce – z ekologických důvodů 

Ø nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem 
znehodnotí 

Ø znečištěný a vlhký textil 
 

Sbírka se uskuteční 
 

ve dnech: 12.8 – 14.8.2009 
čas: 8,00 – 20 hodin 

místo: zasedací místnost obecního úřadu ve Vestci 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem 

 
Děkujeme za Vaši pomoc. 

Bližší informace Vám rádi sdělíme: 
tel. : 224 316 800, 224 317 203 

 



 
17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
18 

 

  
AKCE NA PRÁZDNINY! 

 
KE KOLU CYKLOCOMPUTER 
AUTHOR CATEYE  ZDARMA                   

 
AKCE TRVÁ DO ODVOLÁNÍ. NEVZTAHUJE SE NA KOLA DĚTSKÁ. 

 
 

www.emap-praha.cz 
 
 

Písnice – K VRTILCE 317-Praha 4, tel.: 261 911 452 
Mobil 721 414 810, e-mail: obchod@emap-praha.cz 

Ot. doba Po, Út, St 10-18, Čt 12-20, Pá 10-18, So 9-14 
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Kontakty: Redakce Vesteckých listů, OÚ Vestec, Vestecká 3, 252 42 Vestec, 
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