Zápis z jednání 17. schůze KŽP obce Vestec
konané od 9.00 v úterý 5.2.2019
Přítomní členové:
JUDr. Jaroslav Bednář
Ing. Miloš Koc
Miroslav Pašek
Ing. Aleš Trnka
Mgr. Jana Železná

Hosté:
Tibor Švec, starosta
Ing. Jiří Řízek, místostarosta

Program:
1. Vzájemné představení se členů nové komise
2. Činnost a úkoly z minulého období KŽP
3. Nové úkoly komise pro další období
4. Návrh Radě obce na předsedu KŽP
5. Agenda / Různé
Ad 1) Komise bude pracovat v dalším období v novém složení
Vzájemné představení členů, kvalifikace a motivace
Ad 2) Koc:
Činnost v minulém období podle témat
Čistota v obci, Hluk, Média, Osvětlení, Doprava, Příroda (zeleň a voda), Financování
Komentovaný přehled jednotlivých činností podle předchozích zápisů
Trvající úkoly:
Úkol č. 6: Sledovat výskyt invazivních rostlin:
bolševníku katastru Hodkovic u spojky.
V okolí se objevuje další invazivní rostlina křídlatka (Kocanda, Osnice, Jílové)
Úkol č. 16: Vytipování míst, která na katastru obce mohou trpět vodní erozí, kdy předchozí
suché roky 2015 až 2018 neumožnily kontrolu a další místa se neprojevila.
Doporučení předchozí KŽP:
Vzhledem k velmi suchému roku 2018 nezakládat další výsadbu.
Zkontrolovat úhyny.
Odstranění úhynů.
Podle přeživších odolných druhů se zaměřit na obnovení a výměnu.
Následně je možné pokračovat ve výsadbách:
Vysazení keřů u cyklostezek
Dosadba zeleně u hřiště

Ad 3) Švec:
Nové úkoly komise
Prioritou pro další období jsou investice do zeleně a vodních ploch podle předchozích studií
(Krajinný plán) tak, aby docházelo k zadržování vody v krajině. Týká se to vybudování dvou
nádrží a vzniku původního mokřadu. Cesta vody a místa záchytu jsou v souladu s původní
krajinou. Vychází se ze starých map a stávajících možností.

Ad 4) Návrh Radě obce do funkce předsedy KŽP: Ing. Miloš Koc

Ad 5) Agenda / Různé
Pašek: nános bahna – můstek potoka pod vesteckou spojkou
Koc: ohnuté stromy – cyklostezka, louka u pódia a kopec nad hřištěm, nutná oprava
zakůlování a úvazků
Trnka: uhynulé výsadby za Vesteckým rybníkem nahradit selekcí stávajících náletů, které byly
schopné loňským suchům odolat a na stávající lokalitě se uchytit

Další předpokládaný termín schůze – út 2.4.2019 v 9 hod.

Ukončeno v 10:15 hod.
Zapsal: Koc

