
Zápis z jednání 12. schůze KŽP obce Vestec 
konané v 9.00 -11.00 ve středu 3.2.2016 

a v 9.00 - 11.30 ve středu 10.2.2016                
 
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 odstraněny. 

Úkol č. 16:  
Vytipování míst, která na katastru obce mohou trpět vodní erozí 
Předchozí suchý rok 2015 neumožnil kontrolu. 
 
Úkol č. 17:  
Zjištění ceny semenáčů a rostlin ořešáků pro výsadbu. Místa pro předpokládanou výsadbu je 
třeba znovu vyhradit. Pak se vezme aktuální cena. 
 
 
info OÚ + agenda 
 
Pro letošní rok se předpokladá dodělání výsadby ul. U Parku a nad hřištěm zadní část 
k potoku podle projektů. 
Altán a rozhledna nejsou prozatím povoleny.  
 
Překládání odpadu - bez třídění - prům. zóna u okruhu za tenis. halou 
 
Oddělení parkovací plochy u Alberta zástěnou 2,2-2,5m, projednání s občany Na Suchých.  
Zápach zjištěn z lisu odpadu, Albert přislíbil kontrolu a odstraňování potravin z odpadu pro lis. 
 
Krajinný plán – první se předpokládá založení louky v místě polí nad Jahodárnou 
  projednáno s Agrem, že se bude starat o sečení 2x ročně  
 
Kvalita pitné vody U Parku opravena závada 
 
www stránky KŽP – grafika, aktualizace a přidání témat - opravit podle návrhu 
 
Ul. V Průhonu má vysokou dopravní zátěž, která se přenáší do centra Vestce, možnosti řešení 
jsou zvažovány 
 
Při výstavbě nových sportovišť je potřeba počítat s dostatečnou parkovací kapacitou 
 
Strategický a výhled další výstavby, její časové a konečné limity, porovnání hustoty a počtu 
obyvatel vzhledem k ekonomice obce 
 



Jelínkova zahrada - obec usiluje o převzetí od Lesů Konopiště 
 
Vytváření remízků v krajině, spec. oddělení intenzivně obhospodařované půdy od zástavby a 
klidových zón 
 
Vysazení keřů u cyklostezek 
 
Doporučení rozšíření spektra zájmových činností sportovních, kulturních, rozšíření služeb 
v obci (lékař, zubař, odborné přednášky, veřejné diskuse, skaut, kondiční a další druhy sportu 
ad.) 
 Sdružení obcí bude financovat zájmové akce do 20 tis. po podání žádosti 
 
 
Projednání strategického plánu rozvoje obce Vestec 2011-2015 a 2016-2020 
 Projednáno po jednotlivých položkách, plán se daří plnit, zůstávají rozpracované  
 dlouhodobé záměry - pokračují a jsou zařazeny v plánu na 2016-2020  
 
 pro ŽP: 

1. Vestecký rybník - pokračování podle ing.Miovské v údržbě a citlivé obměně 
stárnoucích rostlin s dokončením výsadeb 

2. Postupná realizace Krajinného plánu  
3. Realizace výsadeb podle připravených projektů a jejich příprava 

 Alej Vídeňská, U Flexonu, Retenční nádrž, Na Skále, ve veřejném prostoru  
 v komerční zóně (Exbio dobrý příklad) 

4. Vytváření retenčních prostor v krajině 
 
 

 
Zapsal: Koc 


