
Zápis z jednání 11. schůze KŽP obce Vestec 
konané v 9.00 ve čtvrtek 11.6.2015 

 
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

 
1. Kontrola úkolů: 
 

Úkol č. 6: Sledovat výskyt bolševníku.  
Termín: trvá do odvolání      

 Rostlina je před květem a bude provedena kontrola. 

Úkol č. 13: Zpracování návrhu www stránek KŽP – grafika, aktualizace a přidání témat 
Termín: 15.2.2015     Zodpovídá: Koc, Bednář 

Termín splněn, 12.2.2015 předáno k zapracování do nových stránek p. Drahošovi, správci  
webu mailem. 

 
Švec: změna stránek probíhá, předpokládá se spuštění nových v průběhu prázdnin 
 
Úkol č. 14: Zpracování návrhu priorit ozelenění v rámci předpokládaného financování 
Termín: 28.2.2015     Zodpovídá: Koc, Kocová 
Termín splněn, 19.2.2015 předáno p. starostovi mailem. 
 
Úkol č. 15: Zpracování návrhu změn statutu KŽP podle platné legislativy 

Termín: 31.1.2015     Zodpovídá: Bednář 
Po projednání byl úkol odložen, změny podle platné legislativy by byly nutné provést a 
přicházely by v úvahu až pro větší obce a města. 
 

 
2. Informace z OÚ 

 
Financování ozelenění je pozastaveno, je ovlivněno změnami u probíhajících akcí (ČOV 
ad.) 
 
Vodní eroze na katastru obce, zasažená místa 
 
Doprava třídění a překládání odpadu - výhled 
 
Multifunkční hřiště - změna provedena pro malé fotbalisty, nepočítá se v současnosti 
s jinými sporty. V souvislosti s budoucí výstavbou fotbalového sportovního areálu by měla 
cca 1/3 být pro ostatní sporty.  

 
 

3. Aktuální agenda 
 
Oddělení parkovací plochy u Alberta zástěnou 2,2-2,5m, varianty podle studie 
k projednání občany Na Suchých. 
Komise doporučuje její instalaci a jako popínavky, např.loubinec 



Krajinný plán – předán komisi k prostudování 
 

Projednání návrhu priorit ozelenění v rámci předpokládaného financování 
 
Kvalita pitné vody, regulace, odběr vzorků U Parku 
 
Úkol č. 16:  
Vytipování míst, která na katastru obce mohou trpět vodní erozí 
 
Úkol č. 17:  
Zjištění ceny semenáčů a rostlin ořešáků pro výsadbu  
 

 
 
Ukončeno: 10.40 hod. 
 
Zapsal: Koc 
 


