Zápis z jednání 1.schůze KŢP obce Vestec
konané v 9.00 ve čtvrtek 27.1.2011
Přítomni :
Ing.Miloš Koc, předseda
členové:
JUDr.Jaroslav Bednář
Lenka Kocová
Jiří Sedmík
host:
Tibor Švec, starosta

Program:
1.Statut
2.Cíle
3.Financování
4.Agenda
5.Různé

1.Statut :
KŢP Vestec - Komise pro ţivotní prostředí obce Vestec

je iniciativním a poradním orgánem rady obce Vestec. Svá stanoviska a náměty
předkládá radě obce.(§122 zák.128/2000Sb.)
Pracovní náplní komise pro ţivotní prostředí obce Vestec je:
1. Pečovat o zeleň a ţivotní prostředí v obci.
2. Spolupracovat s OÚ Vestec při úpravách veřejných prostranství.
3. Monitorovat společně s OÚ Vestec stav obecních porostů, navrhovat potřebná
opatření.
4. Kontrolovat údrţbu koryta vodních toků na katastru obce a navrhovat potřebné
úpravy.
5. U realizovaných projektů výrazně zasahujících do ţivotního prostředí
zajišťovat potřebné odborné informace.
6. Organizovat likvidaci černých skládek a dalších ekologických zátěţí v obci.
7. Spolupracovat s OÚ Vestec při řešení poţadavků, stíţností a ţádostí občanů
týkajících se ţivotního prostředí.
8. Kontrolovat dle moţností podnikatelské subjekty, které nejvíce zatěţují ţivotní
prostředí v obci a blízkém okolí.
9. Spolupracovat s OÚ Vestec na omezení hluku a emisí ze zvyšujícího se
dopravního zatíţení, spec. pak i z Praţského okruhu
Pro :4

Proti : 0

Zdrţel: 0

2.Cíle:
- krátkodobé - poţadavky a stíţnosti občanů , kontrola subjektů zatěţujících ŢP,
přestupky
- středně - rozvoj a zajištění údrţby zeleně
- dlouhodobé - vliv dopravy na ŢP - hluk emise - odclonění

3.Financování :
3.a)
Objem finančních prostředků pro ŢP v obci Vestec pro rok 2011 :
Přepokládané akce a činnosti
- další etapa realizace Rekreačního přírodního parku Vestecký rybník
- pasportizace výsadeb v obci

- zpracování plánu údrţby veřejné zeleně
- péče o veřejnou zeleň(prořezy, kácení, sekání trávy, údrţba, úklid ad.)
- nové výsadby
- měření hluku v obci a jeho porovnání
ad.
Úkol č.1. : Příprava podkladů pro financování předpokládaných činností v r.2011
Termín : 15.2.2011
Zodpovídá : Švec, Koc
3.b)
Odměny členů komise :
Koc : V souvislosti s prací v komisích, kromě vlastního osobního času, vznikají
členům s jejím výkonem vlastní náklady (telefony, doprava, uţití vlastní techniky/foto,
/
PC…/ad.)
Švec : Starosta projedná v radě odměny členů komisí
4.Agenda k projednání, doporučení :
a) Koc : cesta na hrázi rybníka, je vysoko nad kořenový krček stromů
Švec : bude asfaltová dle stav.povolení pro cyklostezku, bude uţívána pro
zemědělskou techniku a údrţbu území, přístup bude omezen zábranou na povolení
OÚ. Kořenové krčky stávajících stromů nebudou zasypány a budou odborně
ochráněny.
b)Koc: odpadky u Alberta - řešení s provozovatelem :úklid, zábrany na polétavý
odpad
Švec : OÚ sjedná schůzku s ved.provozovny
c) Švec : v případě znečištění strouhy je OÚ připraven ve spolupráci s policií a ČIŢP
zasáhnout
d)
Úkol č.2.: návrh na www odkazy a informace KŢP na webové stránky obce
Termín : 28.2.2011
Zodpovídá : Bednář, Koc
e)přítok do rybníka - vybudována retenční nádrţ na zachytávání bahna z pole
Kocová : navrhuje po stranách přítoku vysadit keřové a bylinné patro
5.Různé
Bednář : spolupráce s komisí na dotační tituly
Švec : je pořeba mít připravené projekty v předstihu, abychom je stihli po vyhlášení
dotací včas uplatnit
Ukončeno : 10.55hod.
Zapsal: Koc

