Zápis z jednání 25. schůze KŽP obce Vestec
konané od 9.00 v úterý 21.9.2020

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

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

Program:
1. Kontrola předchozích úkolů komise podle předchozího zápisu z 30.6.2020
2. Projednání bodů zápisu z cyklovýjezdu po intravilánu obce 14.7.2020
3. Různé

Ad1.)
Úkol č. 6: Sledovat výskyt invazivních rostlin (dle ročního období)
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
Uhynulý 1 ks javoru k Jesenici, výměna na podzim TS
16.10. se připravuje akce dar od Kazmy, výsadba 100 stromů v Zelené páteři
Úkol č.21: Zjištění možností a projednání s ředitelkou MŠ a majitelem pozemků za
MŠ
Termín: Zodpovídá: Trsková (Švec v součinnosti)
Trsková mailem: Po několika jednáních s ředitelkou MŠ a následně starostou
obce se dospělo ke shodě na závěrečné variantě.
„… Sázení stromů u mateřské školky by se spojilo s akcí, která má proběhnout letos v říjnu
(předběžné datum 16.10.), a to sázení ovocných stromů ve spolupráci s nadací, jež pomáhala
sázet Alej svobody. Na pozemku vedle mateřské školky by byly vysázeny ovocné stromy i s
ovocnými keři, kam by si děti ze školky mohly chodit ovocné plody nejen nasbírat, ale i
pozorovat růst jednotlivých ovocných rostlin.“
Švec: upřesňuje se průběh a koordinace akcí
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)
Zakryto neaktuálním plakátem.
Doporučení: Osadit v ulici K Rybníku značky se zákazem parkování a následně
vymáhat
Probíhá.
Koc: Chybí parkovací plochy, zvláště u sportoviště, je nutné na ně pamatovat
při dalším rozvoji ploch. Jejich využití je možné např. pro trhy, burzy apod.
Švec: Závisí to na ceně pozemků a ochotě investorů
Reklamy u silnic
Švec: ochrana veřejného prostoru se projedná na následujícím jednání
zastupitelstva 7.10.2020
Úkol č.24: Trnka navrhne termín výjezdu na kolech
14.7.2020 výjezd – Splněno.
Skřivan: oprava úvazků u trampolín

Splněno.

Závora k ECP
Švec: tento týden se objednala závora
Rekonstrukce křižovatky Vestecká/Ve Stromkách/K Jahodárně
Švec: připraveny jsou všechny sítě, dešťová kanalizace a prostupy
pro el. rozvody k semaforům
Úkol č.25: Alej svobody
Koc, Řízek: Odstranit jmenovky u kmenů, asi tři terminály jsou ulomené ve
větší výšce pravděpodobně ptáky
Trnka: Jmenovky stromů jsou i k Jesenici (požadavek na TS).
Provést výběr kosterních větví po opadu listů.
Termín: Zodpovídá: Koc, Řízek, Skřivan
Květná louka u Aleje svobody
Trnka: Asi 4-5 let potrvá, posílí postupně žádoucí rostliny a zmizí rezidua
používaných hnojiv na původním poli
Výkup pozemků v lokalitě Zelené páteře
Švec: Do konce roku 2020 za cca 4,1 mil. Kč.

Návrh na ozelenění u VR Ing. Aleše Trnky
Zatím neproběhlo projednání na radě
Retardér U Hrnčíř má ostrou hranu
Švec: z důvodu odtoku vody zůstane stávající stav, není poškozen, výška
odpovídá
Ad2.)
Cyklovýjezd 14.7.2020 – projednání:
Účast: Trnka, Železná, Koc, Švec, Řízek, Skřivan
Odstranění plachetek pod výsadbou u rybníka kolem topolů, na hrázi (splněno)
u pomníčku a u plotu p. Janaty,
Alej svobody 132 stromů v pořádku přezimovalo, úhyn 0.
Zalito včera (20.9.)
Odstraňovat výmladky.
Skřivan: Zajišťují zahradníci TS
Prořezat nebezpečné suché větve na lipách na hrázi
Splněno.
Odstranit suché stromy v trojúhelníku za VR (trojúhelník u dětských prvků)
Splněno
Úkol č.26: Keřové patro (u cyklostezky k Jesenici, náves)
Připravuje se na jaro i u MŠ.
Trnka: Maliníky, krušiny apod. má firma Montano, Ústí n.L.
Švec: Muchovníky, angrešty, rybíz
Připomenout na jaře.
Termín: Zodpovídá: Pasportizace
Nebude prováděna. Pro rychlé změny a finanční náročnost nemá v současné
době opodstatnění. V nabídkách údržby arboretistou je dostatečně popisován
současný stav.
Od podzimu revitalizace u retenční nádrže –mokřad
Výsadba uhynulých stromů. Jedná se o postupnou dlouhodobou činnost.

Úkol č.27: TS na sekaných plochách zachová nálety
Ve sledování. Trnka a Skřivan vyznačí místa kolíky.
Termín: Zodpovídá: Trnka, Skřivan
TS začistí osekávky porostu do Jesenice
Splněno.
Ad3.)
Stížnosti na znečištění vozovek, hluk ze stavebních činností Pávková, Vostatková,
Tomaides
Bylo dohodnuto s vedením obce okamžité provedení kontrol přímo na uvedených
místech

Další termín schůze KŽP: 24.11.2020 v 9:00
Jednání ukončeno v 11 hod.
Prohlídka čistoty výjezdů a vozovek ze staveb 11–12 hod.
Zapsal: Koc

