
 

 

Zápis z jednání 24. schůze KŽP obce Vestec 
konané od 9.00 v úterý 30.6.2020 

 
Přítomní členové: 
Ing. Miloš Koc 
Ing. Aleš Trnka  
Mgr. Jana Železná 
Mgr. Jana Trsková do 10:10 
JUDr. Jaroslav Bednář 
Miroslav Pašek od 9:20 

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

 
Program: 

1. Kontrola předchozích úkolů komise podle předchozího zápisu 
2. Změny územního plánu 
3. Probíhající investiční akce 
4. Návrh Trnky na ozelenění u VR 
5. Různé 

Ad1.) 
Úkol č. 6: Sledovat výskyt invazivních rostlin (dle ročního období) 
Koc: zaznamenáno opět přes 30 ks bolševníku (stejné místo u spojky) 
Švec: už je informován OÚ Zlatníky (na jejich katastru se nachází) a byl požádán 
o likvidaci cca 30-45 ks kvetoucích rostlin bolševníku 
Úkol č. 18: Zelená páteř po etapách 
 probíhá  
Úkol č. 19: Koordinace odborného řízení TS Vestec při péči o zeleň 

Termín: průběžně     Zodpovídá: Koc, Trnka 
Řízek: Vestecká prořez stromů, k likvidaci/kácení budou 2 ks Fraxinus excelsior 
(jasan) v havarijním stavu před Vestecká 167 (napadeny houbou, výdutě na 
kořenech), probíhá posouzení sanačních ukotvení, staré úvazy jsou nebezpečné 
Odborný zásah v Aleji svobody, chystá se zásah v aleji k Jesenici, průhon u hřiště, 
Ulice V Úhoru (požadavek Železná) ad. se budou řešit postupně 
Úkol č.21: Zjištění možností a projednání s ředitelkou MŠ a majitelem pozemků za 
MŠ 

Termín: -   Zodpovídá: Trsková (Švec v součinnosti) 
Trsková: po projednání s ředitelkou proběhne další schůzka s učitelkou, která se o 
vedení dětí k zahradničení aktivně stará. Jedná se o zajištění pozemku u severní 
hranice školky, velikosti i zájmu o dané využití. 
Úkol č.22: Vytipování vhodných rostlin, návrh vhodných tabulek a textu (QR kódu) 

Termín: -    Zodpovídá: Železná, Trnka 
Probíhá. 
Úkol č.23: Návrh na zvětšení na A3 z důvodu čitelnosti na nástěnku u VR 

Termín: -   Zodpovídá: Koc (Vokounová v součinnosti) 



 

 

Splněno. 
Doporučení: Osadit v ulici K Rybníku značky se zákazem parkování a následně 
vymáhat 

Švec: Probíhá, schvaluje policie, jedná se o připomínkách místních. 

Reklamy u silnic 
Švec: připravuje se ke schválení zákaz billboardové reklamy pro jednání 
zastupitelstva v září 

Úkol č.24: Trnka navrhne termín výjezdu na kolech 
Domluvený termín: 14.7.2020 v 9 hod. na hrázi VR 

Koc zajistí pozvánku 
 
Skřivan: oprava úvazků u trampolín neproběhla, odborná firma je dále nekontaktní, 
zajišťujeme náhradu 

Řešení záplav u Hrnčíř smlouva s Agrem 
Byl upraven natrvalo přejezd cyklostezky 
Trsková: Zarostlý výstup rour 
Švec: Po sklizni se počítá s obnovou strouhy a úpravou břehů. Po přívalu byla 
pořízena fotodokumentace a úpravy fungují. Strouha byla zaplněna nejvíce do 
20 cm. Pomohl nejvíce osev pšenicí. Je dobrá spolupráce s AGREM. 
Trsková: Zachování pásu trávy 
Švec: Uschlá tráva neroste a nevsakuje, osev pšenicí plní účel 

 
Řízek, Skřivan: Louže „pod myslivcema“ vykopána odvodňovací stružka do potoka 
a je funkční 

Závora k ECP 
Švec: probíhá, řeší se kabel, připojení, kamera 

 
Ad 2.) 
Změny ÚP, vysvětlení na mapách 
Švec: Platí ÚP z r.2018 a pravidla se dodržují. Informace o změnách ÚP na úřední 
desce se týkají hl.m.Prahy, máme povinnost je vyvěsit. 
 
Starosta seznámil přítomné podrobně o plánech rozvoje jednotlivých částí obce. 
 
Ad 3.) 
Probíhající investiční akce 
 
Probíhá průzkum dešťové kanalizace, pasportizace a opravy před následnou 
rekonstrukcí křižovatky Vestecká/Ve Stromkách/K Jahodárně 
Zjištěná znečišťující napojení odpadních vod se odstraňují. 



 

 

 
Alej svobody – terénní úpravy a osetí trávou. 
 
Květná louka u Aleje svobody. 
Rozšíření tréninkového hřiště.  
Švec: Bude volně přístupné s brankou a zákazem vstupu pro psy. 
 
Výkup pozemků v lokalitě Zelené páteře.  
Švec: Návrh MZe na převod Jelínkovy zahrady pravděpodobně do konce roku. 
 
Ad 4.) 
Návrh na ozelenění u VR předložil Ing. Aleš Trnka, viz přílohy 
Koc: odhad realizace je cca 100-130 tis. Kč 
Švec, Řízek: řeší to místo, kde je jen hlína, projednáme to na radě 
KŽP doporučuje radě návrh k realizaci  
  Pro: jednomyslně 
Ad 5.) 
Různé 
Koc: Sekat trávu mezi ovocnými stromy u pódia pro cvičící tai-či, jóga, tanec, využití 
celé plochy 
Koc: Obtěžující volně pobíhající psi u pódia 

Řízek: Řešit okamžitě s Obecní policií 
Železná: Trvale parkující auto na vjezdu cyklostezky, a i na trávě 

Švec: Byla snaha se s majitelem nejprve dohodnout. Pravděpodobně se osadí 
sloupky, situace se bude dále řešit z důvodu bezpečnosti. 

 
Železná: Nedostatečný počet kontejnerů u Hrnčíř 

Švec: Po kolaudaci bude umístěno celé další stání kontejnerů u čerpací stanice 
 
Železná: Retardér U Hrnčíř má ostrou hranu 

Švec: z důvodu odtoku vody, prověří se úhel náběhu 
 

Další termín schůze KŽP: 22.9.2020 v 9:00 
 
Ukončeno v  10:50 hod.     Zapsal: Koc 


