
 

 

Zápis z jednání 22. schůze KŽP obce Vestec 
konané od 9.00 v úterý 4.2.2020 

 
Přítomní členové: 
Ing. Miloš Koc 
Miroslav Pašek 
Ing. Aleš Trnka 
Mgr. Jana Trsková 
Mgr. Jana Železná 
JUDr. Jaroslav Bednář 

Hosté: 
Tibor Švec, starosta 
Ing. Jiří Řízek, místostarosta 
Jaroslav Skřivan, TS 
 
 
 

 
Program: 

1. Kontrola předchozích úkolů komise 
2. Náměty Aleše Trnky a Miloše Koce  
3. Různé 

 
ad 2) Trvající úkoly: 
Úkol č. 6: Sledovat výskyt invazivních rostlin (dle ročního období) 
Švec: Invazivní druhy-kromě bolševníku, křídlatky nově javor jasanolistý (Acer 

negundo) 
Úkol č. 16: Vytipování míst s vodní erozí (probíhá průběžně podle srážek) 
Úkol č. 18: Zelená páteř po etapách 
Úkol č. 19: Koordinace odborného řízení TS Vestec při péči o zeleň 

Termín: průběžně     Zodpovídá: Koc, Trnka 
Koc: Pro koordinaci s TS Vestec při péči o zeleň bude zvaným hostem J. Skřivan 
V jednání je spolupráce s dendrologem. 
 
Koc: Výsadba „Aleje svobody“ poděkování členům za účast a odvedenou práci 
 
Koc: Zaznamenán okus stromů v nové aleji hned po výsadbě, zásah zařídil 
neprodleně Řízek s TS 
 
Koc: Požadavek na přidání nádoby na odpadní kovy u OÚ – TS-Skřivan 
Švec: Pro odpady se připravuje nový předpis. Rozšíření o oleje, potravinové zbytky, 
sklo podle barev (bílá, zelená, hnědá), plasty podle druhů. 
 
Koc: Nová deponie hlíny nad Jahodárnou, (další za Bychlem)  
Švec: Po odborném posouzení architektem by měla být deponie hlíny nad 
Jahodárnou rozšířena o skrývku z plánovaných poldrů a vytvořit přirozené odstínění 
průmyslové Jahodárny od nově vznikající klidové zóny. Jedná se o pozemek Agra. 
Bychl má deponii na svém pozemku a nechce ji řešit. 
Trnka: Nerovnosti jsou v krajině žádoucí 



 

 

Koc: Výstavba V Zahradách (Na Suchých/Na Spojce) kácení na pozemku a na nově 
vznikající zádrži dešťových vod. 
Švec: Svedením protékajícího potoka do zádrže cca 2500 m2 a vsakování dešťových 
vod se bude týkat daleko většího území. 
 
Trnka: Zábor pozemků/louky starými automobily u Ford Kačmáček. Přeměna orné 
půdy na odstavné plochy  

- Přeměna orné půdy na odstavné plochy u vestecké spojky – dle katastru se jedná o ornou 
plochu, ornice je však skrytá a plocha vyštěrkovaná, je parkováno velké množství vozů 
různého stáří a kvality. 

Švec: Obec situaci zaznamenala, jednání s jedním z majitelů nevedla k dohodě. 
Proto byla obec donucena k razantnějším krokům a předala věc k řešení příslušným 
správním úřadům. 
 
Trnka: Stav převodů pozemků – ulice U Hrubých vč. parkovacích míst k poště atd. je 
stále ve vlastnictví Stavingu – kdo hradí údržbu zeleně, osvětlení, zimní údržbu atd.? 
Švec: Obec má situaci smluvně řádně ošetřenu. Údržbu platí Staving. K převodu 
dojde po 5 letech od kolaudace. 
 
Trnka: Zapojíme se do celostátní akce Ukliďme Česko? Lokální problémy s lidmi 
vyvážející odpadky na území obce. 
Švec: Silnice k ECP bude uzavřena závorou a plánují se další opatření. Likvidace 
černých skládek stála obec cca 4 mil. Kč. Týdně TS uklidí z obce 1-2 plné multikáry 
odpadu.  
  
Trnka: Obnova remízků 

- V souvislosti se zprovozněním cyklostezek na území obce se výrazně zvýšil pohyb lidí i psů 
v extravilánu. Ubývá drobné i vysoké zvěře. Navrhuji řešení obnovou remízků i s využitím 
obecních pozemků.  

Projednána možná i nestandardní řešení. 
 

Trnka: Soustavný problém s psími exkrementy.  
Pašek: Psi pronásledují zvěř, způsobují škody. 
Úkol č.20: Článek do VL s upozorněním na výše zmíněné, na možné postihy, 
zapojení obecní policie.  

Termín: -   Zodpovídá: Pašek (Řízek v součinnosti) 
 

Trnka: Navrhuje akce se zaměřením na rodiče s dětmi (školku, klub Baráček apod.) 
„Sejeme les“. Cílem by bylo vychovávat nejmladší generaci k zájmu o přírodu.  
(Sběr žaludů, semen stromů, následně vysetí na vhodném obecním pozemku. např. 100–200 m2 plochy s 
dočasným ohrazením – do vzejití a nástupu růstu, cca 2–3 roky).  

Úkol č.21: Zjištění možností a projednání s ředitelkou MŠ a majitelem pozemků za 
MŠ 

Termín: -   Zodpovídá: Trsková (Švec v součinnosti) 



 

 

 
 

Trnka: Navrhuje vytvořit stezku obcí, na které by mohly všichni poznat dřeviny, které 
nám tu rostou. Na webu obce by byla ke stažení mapka s vyznačenou trasou a body 
zájmu, kde by bylo možné se podívat na konkrétní dřevinu a případně si o ní něco 
přečíst. 
Švec: Tabulky mohou zhotovit TS Vestec  
Úkol č.22: Vytipování vhodných rostlin, návrh vhodných tabulek a textu (QR kódu) 

Termín: -    Zodpovídá: Železná, Trnka 
  
Železná: Přepošle leták s postupem krmení vodních ptáků. Navrhuje vyvěsit na 
nástěnku u rybníka. 
Úkol č.23: Vyvěsit leták na nástěnku u rybníka. 

Termín: -    Zodpovídá: Koc 
 
 
Další termín schůze KŽP: 26.5.2020 v 9:00 
 
Ukončeno v  10:55     Zapsal: Koc 


