Zápis z jednání 23. schůze KŽP obce Vestec
konané od 9.00 v úterý 26.5.2020

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

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

Program:
1. Kontrola předchozích úkolů komise podle předchozího zápisu
2. Návrhy témat Trnka/Koc
a. obecní architekt
b. parkování na obecní zeleni
c. úklid parku po víkendu
d. venkovní reklama – bezpečnost, světelný smog
e. místa zbytečného sekání trávy, rozsekané odpadky
f. ruční pletí vs. postřik, plachetky
g. úvazky u trampolín zaříznuté do kmenů
h. ploty jako plné zdi nad 2 m
i. závora Ke Skále
j. obecní dendrolog
3. Trsková
k. smlouva s Agrem, řešení záplav
4. Různé

ad 1) Trvající úkoly:
Úkol č. 6: Sledovat výskyt invazivních rostlin (dle ročního období)
Koc: bolševník zakvete v červnu
Švec: TS opět likviduje křídlatku u VR
Švec, Trnka: javor jasanolistý (Acer negundo) zatím není problém
Úkol č. 16: Vytipování míst s vodní erozí (probíhá průběžně podle srážek)
Švec: Splněno, známe v současnosti 4 ohrožená místa (1. u Hrnčíř, 2. nad
Klimešem, 3. pole k Jesenici za Andresovic, 4. nad Biocevem/Exbio)
Úkol č. 18: Zelená páteř po etapách
Švec: Probíhá povolování 2 mokřadů a řeší se majetkoprávní vztahy
Úkol č. 19: Koordinace odborného řízení TS Vestec při péči o zeleň
Termín: průběžně
Zodpovídá: Koc, Trnka
Probíhá spolupráce s dendrologem. Další viz níže.
Úkol č.20: Splněno navíc bylo upozornění vyvěšeno na nástěnku u VR

Úkol č.21: Zjištění možností a projednání s ředitelkou MŠ a majitelem pozemků za
MŠ
Termín: Zodpovídá: Trsková (Švec v součinnosti)
Trvá, detaily jsou uvedeny v předchozím zápisu.
Úkol č.22: Vytipování vhodných rostlin, návrh vhodných tabulek a textu (QR kódu)
Termín: Zodpovídá: Železná, Trnka
Trnka: Probíhá vytipování stromů, zatím má zpracováno 14 druhů, předpokládá
tabulky s QR kódem, detailní informace pak s umístěním na web obce včetně mapky
naučné cesty, počítá se s možností doplnění nebo úprav
Švec: zohlednit chráněná a významná místa, kam se veřejnosti, zvlášť mimo občanů
Vestce dovolí masový přístup
Koc: podpora by mohla vzniknout rozmístěním keší
Úkol č.23: Návrh na zvětšení na A3 z důvodu čitelnosti na nástěnku u VR
Termín: Zodpovídá: Koc (Vokounová v součinnosti)
Ad2)
a. Trnka: navrhuje zřízení obecního architekta za účelem přípravy koncepce
výstavby obce
Švec: špatné zkušenosti z minulosti, neměl by kompetence – tj. byl by
zbytečný
b. Trnka: parkování na obecní zeleni Průběžná, K Rybníku a další
Vokounová: jedná se převážně o auta zaměstnanců Jiva Jirák
Řízek: zadá úkol obecní policii stav sledovat a vozidla ze zelených ploch
vykázat, k VR zajíždějí návštěvníci nebydlící ve Vestci
Skřivan, Pašek: u VR je točna sloužící pro hasiče a popeláře
Švec: Průběžná se vyřeší rekonstrukcí, plánovaná je na příští rok.
Doporučení: Osadit v ulici K Rybníku značky se zákazem parkování a
následně vymáhat
c. Trnka: po víkendu zůstávají odpadky v parku déle, je třeba zajistit včasnější
úklid
Švec, Skřivan: částečně vyřešeno, snaha úklidu v pondělí a pátek
d. Trnka: vysoká četnost venkovní reklamy, ohrožuje i bezpečnost např. zatáčka
pod vodárnou (světelný smog ad.)
Vokounová: reklama se obci nevyplatí
Švec: předloží ke schválení zákaz billboardové reklamy zastupitelstvu –
v minulosti zastupitelstvo opakovaně odmítlo, bude snaha venkovní reklamu
omezit s výjimkou odkazující bezprostředně na poskytované služby a prodeje
v jejím místě
e. Trnka: jsou místa zbytečného sekání trávy, rozsekané odpadky, některá místa
je možné sekat jen seno/otava
Švec, Skřivan: místa okolo silnic a cyklostezek se sekat musejí, zkušenost
ukázala, že při vyšší trávě lidé odhazují více odpadků, protože nejsou tak vidět

f.

g.
h.

i.
j.

Švec: pro TS můžeme podle mapy stanovit místa seče A,B,C,D podle typu
pozemku
Úkol: Trnka navrhne termín výjezdu na kolech, v rámci kterého členové
komise pro ŽP, kteří budou mít zájem, Švec, Řízek a Skřivan objedou sporná
místa k sečení a domluví rozčlenění obce ABCD metodikou
Plachetky se neosvědčily, je potřeba je odstranit v místech na hrázi (pod keři
na konci hráze, u nově budované květnaté louky, kolem pomníku padlým a na
dalších místech
Skřivan, Vokounová: úvazky u trampolín zaříznuté do kmenů opraví již
objednaná odborná firma
Trnka, Koc: Ploty jako plné zdi nad 2 m hyzdí obec
Vokounová: obec se snaží ovlivnit stavebníky jednáním při stavebním řízení,
účinné zákonné prostředky nemá, stavebník si ve stavebním řízení prosadí
své
Švec: závoru Ke Skále jen zdržel koronavirus
Řízek: Obecní dendrolog již provádí prořezy stromů na Vestecké (přes 100
stromů), proběhl výsev trávy a kontrola a úpravy v Aleji Svobody (celkem 130
ze 132 stromů se jeví v pořádku), další práce proběhnou v ulici k Jesenici

ad3)
k. Řešení záplav u Hrnčíř
Švec: byla vypracována smlouva s Agrem a předána k připomínkám, o nich
nemáme informace
Trsková: připomínky nejsou
Švec: smlouvu s Agrem tedy můžeme podepsat
Švec, Řízek: projevila se změna plodin i zemní strouhy, je možné natrvalo
upravit přejezd cyklostezky s propustkem, podle deště se odzkouší propustek
retardéru
ad4) Různé
Zábor pozemků/louky starými automobily u Ford Kačmáček. Přeměna orné
půdy na odstavné plochy
Vokounová: Obec byla donucena k razantnějším krokům, podala podnět ke
stavebnímu úřadu Černošice, dohoda nebyla možná i když se to nelíbí
jednomu ze spolumajitelů
Řízek: Velká louže „pod myslivcema“ by TS mohli vyřešit vykopáním
odvodňovací stružky do potoka
Doporučení: pro TS k provedení odvodňovací stružky
Obnova remízků.
Trnka, Švec: Změny v osevu lánů se již projevují, střídají se plodiny a je snaha
o rozdělení na menší celky. Cílem je i obnova remízků.
Další termín schůze KŽP: 30.6.2020 v 9:00
Ukončeno v 10:35

Zapsal: Koc

