Zápis z jednání 26. schůze KŽP obce Vestec
konané od 9.00 v úterý 23.11.2020
elektronicky přes Microsoft Teams

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

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

Program:
1. Kontrola předchozích úkolů komise podle předchozího zápisu z 21.9.2020
2. Podněty Aleše Trnky
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
Řízek: Probíhá výsadba 100 stromů v Zelené páteři, vysazeno za MŠ 50 ks a u
Jahodárny 40 ks a 10 ks ještě přibude (fotodokumentace – Koc)
Ošetřené jsou lípy na hrázi rybníka
Úkol č.21: Zjištění možností výsadby a projednání s ředitelkou MŠ a majitelem
pozemků za MŠ
Termín: Zodpovídá: Trsková (Švec v součinnosti)
Stromy – splněno. Ovocné keře – předpoklad jaro – připomenout.
Úkol č.22: Vytipování vhodných rostlin, návrh vhodných tabulek a textu (QR kódu)
Termín: Zodpovídá: Železná, Trnka
Probíhá. Trnka má připraveno 17 textů, mailem obdrželi členové informace.
Úkol č.23: Návrh na zvětšení na A3 z důvodu čitelnosti na nástěnku u VR
Termín: Zodpovídá: Koc (Vokounová v součinnosti)
Zakryto neaktuálním plakátem. Trvá.

Doporučení: Osadit v ulici K Rybníku značky se zákazem parkování a následně
vymáhat
Probíhá.
Reklamy u silnic
Švec: ochrana veřejného prostoru se projedná na jednání zastupitelstva
7.10.2020. Obec bude chtít reklamu umístěnou i na plotech řešit jakožto nezákonnou
– co je v ochranném pásu veřejných pozemních komunikací podléhá schválení PČR
a obce, což reklamy na plotech podél Vestecké nemají.
Závora k ECP
Řízek: Osazena značka slepá ulice
Švec: Investor je ECP, zdržuje to pandemie
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
Trnka: U stromů k Jesenici jsou jmenovky stromů skryté i pod chráničkami
Návrh na ozelenění u VR Ing. Aleše Trnky
Švec: Financování je zajištěné v rozpočtu, předpoklad je jaro 2021. Sázet by se mělo
každoročně 200 stromů.
Cyklovýjezd 14.7.2020 – projednání:
Úkol č.26: Keřové patro u MŠ, (u cyklostezky k Jesenici, náves)
Připravuje se na jaro 2021
Připomenout na jaře.
Termín: jaro 2021
Zodpovídá: Železná, Trsková
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
Trnka: Vše bylo vysekáno, musí se počkat, až něco vyroste, vyznačíme to,
předpoklad jaro 2021.

Stížnosti:
Stížnosti na znečištění vozovek, hluk ze stavebních činností Pávková, Vostatková,
Tomaides
Bylo dohodnuto s vedením obce okamžité provedení kontrol přímo na uvedených
místech. Závady 21.9.2020 nebyly zjištěny.
Koc: Hluk a znečištění, které stavby vždy provází, jsou pro okolí vždy obtěžující.
Tomu rozumíme. Jedná se o činnost dočasnou, a proto jsem dotyčné požádal o
jistou míru shovívavosti. V případě výskytu zásadních problémů požaduje starosta
okamžitou informaci a situace se bude neprodleně řešit.

Ad2)
Vysoká zátěž území cizími návštěvníky:
Parkování v Průběžné, škody na území
Trnka – předkládá fotodokumentaci: Cizí návštěvníci Vestce parkují, kde se dá,
včetně travnatých ploch, brání průjezdu, poškozují cesty vysokou průchozí zátěží
(potřeba doplnění mlatu).
Švec: Pandemie změnila podmínky rekreace a relaxace obyvatelstva, jedná se o
obecný jev u velkých měst, lidé využívají naše území, protože se jim tu líbí.
Parkování musíme řešit, v dozoru a postihování nekázně máme ještě rezervy.
Železná: U Hrnčíř máme problém jen se 3 auty, která pravidelně zatarasují chodník,
nedá se projít.
Nepořádek u bytovky u rybníka
Trnka: kontejner na odpad před bytovkou pana Jiráka je neustále přeplněný,
nájemníci zřejmě málo třídí odpad, nebo jich tam bydlí hodně a potřebují ještě jeden
kontejner.
Švec: Kontejner by jim měl stačit, nepořádek projednám s panem Jirákem
Vestecká keře
Trnka: ve směru k Hrnčířům mizí řada keřů. Z důvodu dopravně-bezpečnostní
situace je třeba je zkrátit, ale řadu zároveň doplnit.

Ad3)
Úkol č.27: Požadavky OÚ:
Švec: Potřebujeme projednat remízek k Jesenici a místní šetření u Jelínkovy
zahrady.
Koc: Operativně dohodneme vyhovující termíny a účast.
Termín: Zodpovídá: Koc

Vestecká úpravy:
Železná: Sjednotit dlažbu na již používané obdélníky.
Švec: Předpokládá se dlažba již používaná va Vestci, nebo žula, pokud bude
finančně dostupná. Rekonstrukce se plánuje v příštím roce 2021.
Trnka: Žula je o cca 30% dražší než dlažba, ale vyplatí se, je několikrát pevnější a
trvanlivější.

Další termín schůze KŽP: 9.2.2021 v 9:00
Jednání ukončeno v 9:56
Zapsal: Koc

