Zápis z jednání 3.schůze KŢP obce Vestec
konané v 9.00 ve čtvrtek 22.9.2011
Přítomni :
Ing.Miloš Koc, předseda
členové:
JUDr.Jaroslav Bednář
Lenka Kocová
host:
Tibor Švec, starosta
ing.Roman Kolařík,technik

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

1. Kontrola úkolů :
- odpadky u Alberta - je pouţíván uzavřený kontejner
- proběhlo měření hluku v obci, projednání výsledků a moţností řešení
- přesazení stromu od sportovního centra do Javorové

-splněno
-splněno
-splněno

2.-4. Informace a agenda :
Hluk v obci
- hlavní zdroje jsou : doprava po Vídeňské, Praţský okruh, letecká doprava
- letos hygienik zvýšil platné limity hluku o 3dB
Úkol č.4: Projednat s ŘSD praktické moţnosti sníţení hluku z Praţského okruhu
Termín : 15.11.2011
Zodpovídá : Švec, Koc
Průklest u rybníka - označení stromů, které se ponechají - předpokládá se součinnost místních hasičů
Bude provedeno po zajištění potřebných souhlasů a povolení. Předpklad akce r.2012
Úkol č.5 : Nové výsadby v alejích - v současnosti budou probíhat v rámci náhradní výsadby. Budou
průběţně označena místa pro nové stromy a vypracována kalkulace pro jednotlivý strom.
Termín : 15.11.2011

Zodpovídá :

Koc, Kocová

MŠ zahrada - ukončen projekt a výsadby, běţí záruka a probíhá údrţba v záruční době
Rekultivace naváţky u fotbalového hřiště - ukončen projekt ozelenění, probíhá příprava podkladů a
zajištění potřebných souhlasů a povolení. Probíhá šetření podloţí.
Ul. Krátká - upraven projekt, který bere v úvahu stávající vrby. Podána ţádost o stav.povolení.
Další etapa realizace Rekreačního přírodního parku Vestecký rybník. Podána ţádost o schválení
OŢP. (Včetně doporučení KŢP ke kácení a prořezu podél stezky u rybníka z bezp. důvodů.)
Snaha o získání dotace a realizace v r.2012-13.
Pasportizace výsadeb v obci, plán, zaměření - část zpracována v ÚP, další proběhne v r.2012
Hráz - úprava terénu, příprava na osetí
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 průběţně do odvolání
Zodpovídá : KŢP, OÚ
Na základě stíţnosti p.Kašpara na přerostlou trávu byli vlastníci Krumlovi vyzváni k posekání.
Proběhne čištění retenční nádrţe - odběry vzorků, kontrola ČOV ČIŢP.
Otevření sběrného dvora v areálu AGRO - pronájem prostor zatím brání získání dotace.

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
Úkol č.8 : Proběhne místní šetření v obci 4.10.2011 od 9 hod., program :
- kácení akátů, duby, staré pařezy po topolech ad.
- výsadba a stav ŢP ve Vestci (u retence, U Krbu, u rybníka ad.)
- pověření podnětů a stíţností
Termín : 4.10.2011 od 9 hod.
5.Různé : Ukončeno: 10.25 hod.
Zapsal: Koc

Účast: členové KŢP a zástupci OÚ

