
Zápis z jednání 14. schůze KŽP obce Vestec 

konané od 8.30 ve středu 29.3.2017 

 

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      

 
Úkol č. 16: Vytipování míst, která na katastru obce mohou trpět vodní erozí 
Termín: trvá do odvolání 
Předchozí suché roky 2015 a 2016 neumožnily kontrolu a další místa se neprojevila. 
Nová výstavba na Vestecké svedena do dešťové kanalizace směrem do rybníka. 
Z pole od Jesenice dochází dlouhodobě ke splavení ornice.  
 
 
Info OÚ + agenda 
 
Přesun pošty do nových prostor na Vestecké, předpoklad 1.6.2017 
 
Krajinný plán – zelená páteř 
první se předpokládá založení louky v místě polí nad Jahodárnou, Agro již pole 
plodinami neoseje (18,2 ha, náhradu zaplatí OÚ), proběhne výsev travin (klasik, pak 
suchá, květnatá, mokřadní) a vysečou se budoucí cesty, zemní práce a dokončení pro 
finanční náročnost závisí na dotacích 
 
Retenční nádrž - proběhne odebrání vzorků, podle výsledků vyčištění biologickým 
odbouráním 
 
Semafor Ve Stromkách x Vestecká - aby akustické signály pro nevidomé zbytečně 
nerušily, budou spouštěny jen na vyžádání tlačítkem pro přecházení  
 
Hluk v obci  
2016 provedeno nové měření pro porovnání a zjištění změn, podle platných předpisů 
a metodiky měření byly naměřené hodnoty pod stanovenými limity 
 
Bednář: Je zpracováván plán odpadového hospodářství obce Vestec. Obecné části 
jsou hotové, dopracovává část se specifikací podmínek pro Vestec  
 
Ve Vestci je 22 sběrných míst a 9 kontejnerů na bioodpad - je prokázáno, že 
dostupnost zvyšuje snahu lidí třídit odpady 



 
Podniková MŠ AVČR je v areálu AGRA jen přechodně, do Biocevu se přestěhuje 
hned po jejím dokončení 
 
Jelínkova zahrada - čeká na majetkové převody Lesy ČR, MŽP, které na obci nezávisí 
 
 
 
KŽP doporučuje: 
 

1. Sloučení vyhlášek č.2/2013 a 2/2016 obce týkající se omezení hlučných 
činností (sekání trávy, řezání dřeva, křovinořezy apod.) 22 - 6 hod. v pracovní 
dny a 17 - 9 hod. o nedělích a svátcích.  

2. Zároveň doporučuje jejich připomenutí ve Vesteckých listech. 
 

3. Vysazení keřů u cyklostezek 
 

4. Dosadbu zeleně u hřiště 
 
 
 
Ukončeno 10:10 hod. 
Zapsal: Koc 


