
Zápis z jednání 13. schůze KŽP obce Vestec 
konané v 9.00 – 11.20 v pátek 9.9.2016 

 
Přítomni: 
Ing. Miloš Koc, předseda 
členové:   
JUDr. Jaroslav Bednář 
Lenka Kocová 
host: Tibor Švec, starosta 

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

 
Kontrola úkolů: 
Úkol č. 6: Sledovat výskyt bolševníku. Termín: trvá do odvolání      
Květenství zjištěno opět poblíž Pražského okruhu na katastru Hodkovic. Starosta Vestce 
upozornil starostu Zlatníky-Hodkovice. Rostliny se vyskytují pravidelně, jejich počet 
každoročně ubývá a letos byly opět odstraňovány. 

Úkol č. 16: Termín: trvá do odvolání 
Vytipování míst, která na katastru obce mohou trpět vodní erozí 
Předchozí suchý rok 2015 neumožnil kontrolu. Letos opět sucho a další místa se neprojevila. 
Nová výstavba na Vestecké svedena do dešťové kanalizace směrem do rybníka. 
 
Úkol č. 17:  Storno úkolu. Jedná se o propachtování pozemků podél cyklostezek a následné 
vysazení alejí.  
 
Info OÚ + agenda 
 
Podněty: 
 
Ing. Trnka, Ke Skále - přehnojování pozemků, projednáno a dále sledování 
Ing. Vicherková, U Parku  

- provedeno:  
odstranění retardéru, přesunutí zastávky školního busu,  

- bude proveden přesun pošty do nových prostor na Vestecké, termín závisí na 
dokončení stavby, předpoklad 31.3.2017 

- ul. U Parku nebude uzavřena, dojde pouze k omezení rychlého průjezdu novým 
vyznačením s parkovacími místy 

p. Faltová – plevel a nesekání pozemku sousedů řešit s MěÚ Černošice podle zák. o 
rostlinolékařské péči 
 
Info: 
 
Výstavba sportoviště zastavena, investor již nemá zájem 
 
Kvalita pitné vody – opravují se netěsnosti, systémů čerpání a jejich objekty, odstraňuje se 
možnost zpětného proudění v řadu 
 
Oddělení parkovací plochy u Alberta zástěnou 2,2-2,5m se zastavilo z důvodu změny 
a nekontaktnost nového zahraničního vlastníka pozemku 
Ze stejného důvodu museli na parkovišti Hasiči porazit nebezpečný nakloněný sloup osvětlení  
 



Volné pobíhání psů je omezeno platnými předpisy, jedná se o přestupek – jako důkaz je 
důležité FOTO 
 
Krajinný plán – první se předpokládá založení louky v místě polí nad Jahodárnou 
  Agro v příštím roce již pole plodinami neoseje  
 
Hluk v obci  

- letos provedení nových měření pro porovnání a zjištění změn 
- na snížení hluku z Pražského okruhu by měla mít vliv nová výstavba těsně u okruhu u 

mostu do Hodkovic 
- zásadní vliv má stále hluk z Vídeňské, byl projednán výhled dopravního řešení 
- nová pravidla na kulturní akce, ohňostroje budou povoleny jen mimo zastavěnou obec 

na vyhrazených místech 
 
Výsadba u Parku – dokončení letos 
 
 
KŽP doporučuje: 
 
Zlepšit umístění vyhlášek obce na webu a v jejich platném znění 
 
Vysazení keřů u cyklostezek 

 
 

 
Zapsal: Koc 


