Zápis z jednání 4.schůze KŽP obce Vestec
konané v 10.45 v úterý 13.3.2012
Přítomni :
Ing.Miloš Koc, předseda
členové:
JUDr.Jaroslav Bednář
Lenka Kocová
host:
Tibor Švec, starosta

Program:
1. Kontrola úkolů
2. Informace z OÚ
3. Informace předsedy
4.Agenda
5.Různé

1. Kontrola úkolů :
Úkol č.4: Projednat s ŘSD praktické možnosti snížení hluku z Pražského okruhu
Termín : 15.11.2011
Zodpovídá : Švec, Koc
Švec : V listopadu 2011 proběhlo jednání zástupců obcí s ministrem dopravy v Jesenici. Byla
dohodnuta postupná realizace protihlukových opatření na základě provedených měření hluku.
opatření by měla být realizována v průběhu r.2014. Právě zde obec uplatní provedená měření hluku,
která si sama objednala v loňském roce.
Aktuální změna úkolu č.4 :
Nový úkol č.10 : Kontrola a sledování realizace protihlukových opatření u Pražského okruhu
Termín : Průběžně do r.2014
Zodpovídá : Švec, Koc
Úkol č.5 : Nové výsadby v alejích - v současnosti budou probíhat v rámci náhradní výsadby. Budou
průběžně označena místa pro nové stromy a vypracována kalkulace pro jednotlivý strom.
Termín : 15.11.2011
Zodpovídá : Koc, Kocová
Splněno. Zpracovány kalkulace pro jednotlivý strom, značení bude prováděno dle aktuální potřeby a
po vybrání druhů odolných dřevin.
Úkol č.6 : Byl zaznamenán výskyt bolševníku na hranici Vestce. jednotlivé rostliny na k.ú.Vestce byly
zlikvidovány. Úspěšnost likvidace na Hodkovickém území a případném výskytu je třeba v průběhu
vegetačního období sledovat.
Termín : na jaře a pak průběžně do odvolání
Zodpovídá : KŽP, OÚ
Trvá, aktuální termín pro místní kontrolu lokality je duben - květen.
Úkol č.7 : Řešení výsadby U Parku, návrh výsadby - projednání s vlastníky pozemků - projekt.
Návazně řešit na nové osvětlení.
Termín : přes zimu do 28.2.2012
Zodpovídá : Koc
Splněno. návrh vypracován, proběhla prezentace na oú, upraven projekt osvětlení , probíhají jednání
s vlastníky pozemků.
Švec: probíhá likvidace jalovců, protože obec získala zapůjčení techniky zdarma
Úkol č.8 : Proběhne místní šetření v obci 4.10.2011 od 9 hod.
Termín : 4.10.2011 od 9 hod.
Účast: členové KŽP a zástupci OÚ
Splněno. Dále proběhlo místní šetření, vyžádané zástupci Vestecké zvoničky - viz samostatný zápis.
Průběžně zadané úkoly :
Úkol č.9 : Vypracovat stanovisko KŽP k Vestecké spojce jako podklad pro OÚ
Termín : 27.2.2012
Zodpovídá : Koc
Splněno.

2.-3., informace z OÚ, informace předsedy :
Projednání činnosti za uplynulé období :
Ustanovení KŽP, status, vytvoření náplně www stránek, jednání s Hyperalbertem, měření hluku v obci,
jednání s návrhy k omezení hluku, zdokumentování výskytu bolševníku, místní šetření s OÚ v obci
4.10.2011, místní šetření KŽP s Vesteckou zvoničkou o zdravotním stavu lip 19.10.2011, jednání k
Vestecké spojce 21.2.2012, stanovisko k Vestecké spojce ad.
Další etapa realizace Rekreačního přírodního parku Vestecký rybník.
Podána žádost o schválení OŽP a vydáno povolení. (Včetně doporučení KŽP ke kácení a prořezu
podél stezky u rybníka z bezp. důvodů.) Ještě neschválena dotace na realizaci v r.2012-13.
Cyklostezky proběhlo prořezání suchých větví - udržovací řez odbornou firmou.
MŠ zahrada - probíhá údržba v záruční době, budou provedeny práce v souvislosti s rozšířením Mš.
Rekultivace navážky u fotbalového hřiště - ukončen projekt ozelenění, probíhá příprava podkladů a
zajištění potřebných souhlasů a povolení. Šetření podloží nezjistilo závady. Připravuje se odstranění
kamenů a vysetí trávy.
Ul. Krátká - zjištěno napojení dešťové kanalizace z Vídeňské. Vynutilo si změnu dokumentace.
Retenční nádrž - Připravována nová výstavba - intenzifikace ČOV v souvislosti s BIOCEVem.
Otevření sběrného dvora v areálu AGRO - zakoupen původně pronajatý prostor z důvodu získání
dotace.
4.Agenda :
Úkol č.10 : viz výše
Úkol č.11 : Proběhne místní šetření v obci U Krbu, bolševník, VKP za Delikomatem podle
vegetačních podmínek cca koncem dubna.
Termín : do 31.5.2012
Účast: členové KŽP a zástupci OÚ
Úkol č.12 : Informace o činnosti KŽP do Vesteckých listů.
Termín : 30.4.2012
Zodpovídá : Koc
5.Různé : -

Usnesení KŽP ze dne 13.3.2012
Stanovisko KŽP k Vestecké spojce jako podklad pro OÚ ze dne 23.2.2012
Pro : 3

Ukončeno: 11.58 hod.
Zapsal: Koc

Proti : 0

Zdržel se : 0

