Zápis z jednání 19. schůze KŽP obce Vestec
konané od 8.00 v úterý 18.6.2019
a doplnění o místní šetření v terénu 16.7.2019
Přítomní členové:
JUDr. Jaroslav Bednář
Ing. Miloš Koc
Miroslav Pašek do 8:58
Ing. Aleš Trnka
Mgr. Jana Železná

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

Program:
Z důvodu předčasného ukončení předchozí schůze budeme pokračovat v původně naplánovaných
úkolech
1.
2.
3.
4.

Předchozí úkoly, stížnosti
Náměty Aleše Trnky
Výjezd KŽP do terénu
Různé

Trvající úkoly:
Úkol č. 6: Sledovat výskyt invazivních rostlin
29.7.2019 opět zaznamenán výskyt rostlin u Pražského okruhu
Řešení s Hodkovicemi, jedná se o jejich pozemek
Úkol č. 16: Vytipování míst s vodní erozí
Stížnost: Jana Svatá – splavená hlína z pole a zatopené sklepy nové výstavby
u Hrnčíř
Místní šetření 16.7.2019: Kukuřice v 50 m pásu odstraněna, před ploty je val
Úkol č. 18: Zelená páteř po etapách
Kontrola místa v terénu při výjezdu pro vytipování vhodných druhů rostlin
a členění výsadby.
Koc: Stavební dokumentace a práce na poldrech je mimo odbornost členů
komise. Projekt je ale v souladu s návrhem Zelené páteře od Kláry Salzmann
Úkol č. 19: nános bahna – můstek potoka pod vesteckou spojkou na katastru Hodkovice
Koc: Při vyšším průtoku může dojít naplavení na katastr Vestce a způsobit
škody.
Švec: Toto má na starosti ŘSD

A. Náměty Aleše Trnky k zeleni:
Péče o obecní zeleň je potřeba zprofesionalizovat odborným vedením prací,
prováděných TS

Švec: v současné době TS provádějí mnoho různých činností (úklid, opravy ad.), práce
není řízena jen podle potřeb zeleně. Je možné po dohodě přijmout odborníka na
koordinaci, resp. dohled na plán prací.
Trnka: může zajistit odborníka na částečný úvazek, sám může vzhledem k omezeným
časovým možnostem pouze občas dohlížet. Cílem je odborný plán a vedení údržby
zeleně.

-

-

-

Rozsah a doporučení Trnky:
Provedení zonace péče o veřejnou zeleň – metoda ABC(D) – systematizace kontroly a
péče o zeleň
Lokality zvláštního zájmu v katastru obce – přirozené biotopy, mokřady, lesíky, remízky
atd. – řešení lokální ochrany důležitých biotopů – vymezení usnesením rady
Nezávazné doporučení obyvatelům ohledně použitých taxonů stromů – respektovaným
doporučením vhodných taxonů bychom mohli napomoci urbanistické jednotě obce –
pro obyvatele nezávaznou formou (Doporučení, co tu nejlépe roste podle zkušeností,
složení půd apod.)
Doporučení obyvatelům ohledně zelených střech – systém rovná střecha = zelená
střecha na nové výstavby – zlepšení vodní bilance, úspora nákladů za vsakovací
jímky, izolace střech od tepla i zimy, a tedy úspora za topení / klimatizaci
Obecní architekt – zpracování posudků pro novou výstavbu a rekonstrukce v obci –
zlepšení urbánního stavu obce
Úklid zapomenutých koutů – ul. Ke Skále atd. – návrh na zapojení se do celostátní
akce uklidměcesko.cz, zapojení dětí
Informační tabule k rybníku příp. další místa čím, jak a kdy krmit, kam chodit a nechodit
a proč – ochrana přirozených biotopů volné drobné, střední i velké zvěře
Jmenovky na vybrané stromy a keře či další vhodné lokality přírodně zajímavé –
stezka pro rodiče s dětmi po obci

B. Organizační a stavební náměty Aleše Trnky:
-

Likvidace kamenného pokryvu bezpečnostního přepadu rybníku – soustavné
rozebírání dětmi pod dohledem rodičů – hází kameny do rybníka – záměna za větší
bloky

-

Problém se psími exkrementy – zapojení obecní policie a kamerového systému,
opakovaná edukace obyvatel

Další termín schůze KŽP: 10.9.2019 v 8:00
Ukončeno v 10:00

Místní šetření v terénu 16.7.2019, 9-11 hod.:
Průzkum stavu ŽP na katastru Vestec – terénní výjezd členů komise a RO
1. Rostliny podél silnice Zdiměřice – Hrnčíře jsou intenzivně napadené.
Místním šetřením 16.7. byl zjištěn uspokojivý stav vegetace, v současné době po
požáru rozšířeném z pole
2. Provedena prohlídka trasy pro novou alej na Drazdy
Trnka: Můžeme vytipovat druhy a počty stromů
3. Remízek nad ČOV
Švec: nejedná se o obecní pozemky, po jednání s OÚ Agro odstranilo původní skládku
bioodpadů
4. Retenční nádrž
Švec: plánuje se odbagrování bahna, pokračování komunikace z okruhu zatím nebude
5. Strouha od Alberta
Zjištěn výtok zapáchající tekutiny. Zjišťuje se znečišťovatel.
6. Vestecký rybník
Švec: plánuje se rozšíření parku za rybníkem s využitím stávající výmladkové a
náletové zeleně.
Dva koše na odpadky vrátit na původní vybetonovaná místa
7. U Parku
Seřezat keře, sesadit koruny, ošetřit výmladky, zlikvidovat uschlé stromy

Zapsal: Koc

