Zápis z jednání 27. schůze KŽP obce Vestec
konané od 9.00 v úterý 9.2.2021

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

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

Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola předchozích úkolů komise
Plán akcí v r.2021
Podněty Aleše Trnky
Různé

Koc: JUDr. Jaroslav Bednář ukončil členství v komisi z důvodu zdravotního stavu.
Koc: Respektuji požadavky na distanční účast, pro práci komise je funkčním řešením.
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: U Jahodárny už je 50 ks stromů. Probíhá čištění Jelínkovy zahrady.
Trnka: Ošetřené jsou stromy k Jesenici
Úkol č.21: Zjištění možností výsadby a projednání s ředitelkou MŠ a majitelem
pozemků za MŠ
Termín: Zodpovídá: Trsková (Švec v součinnosti)
Trsková: Pod stromy bylo počítáno ještě s keři, způsob výsadby mohu domluvit
s ředitelkou MŠ, naučné listy
Švec: Sázení s pomocí občanů v době koronaviru zatím nelze zrealizovat
Řízek: Máme dobrého dodavatele rostlin, mohu poptat dodávky
Trnka: Podle toho domluvíme sortiment
Úkol č.22: Vytipování vhodných rostlin, návrh vhodných tabulek a textu (QR kódu)
Termín: Zodpovídá: Železná, Trnka
Trnka: Připraveno, texty rozešle. Požaduje součinnost na výrobu tabulek s QR kódy.
Vytipujeme stromy, na které budou umístěny.
Švec: Navrhuje nerezové provedení, vlepené do kůry bez narušení lýkové vrstvy.

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: Parkování se bude řešit zjara, místní budou informováni, aby si parkovali na
svých pozemcích a policie mohla konat.
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.
Švec: Reklama je řešena na Vídeňské nařízením obce 1/2020 s účinností od
1.1.2021.
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 skryté i pod chráničkami, upravit asi tři
terminály jsou ulomené ve větší výšce pravděpodobně ptáky
Termín: Zodpovídá: Koc, Řízek, Skřivan
Návrh na ozelenění u VR Ing. Aleše Trnky
Švec: Financování je zajištěné v rozpočtu, předpoklad je jaro 2021.
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
Trsková: Připomenuto v souvislosti s MŠ.
Úkol č.27: TS na sekaných plochách zachová nálety
Ve sledování. Trnka a Skřivan vyznačí místa kolíky.
Termín: předpoklad jaro 2021
Zodpovídá: Trnka, Skřivan
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
Ad2)
Plán akcí v r.2021:
Výsadba cca 300 stromů
Výkup pozemků pro Zelenou páteř

Stavba poldru Na Spojce
Rekonstrukce Vestecká ke Klimešům – závisí na povoleních (trvá 8 měsíců)
Projekt centra u pošty cca 3/2021
Ad3)
Trnka, Švec: U cyklostezky za MŠ pod VN probíhá stavba voliér pro dravce. Slouží
po týdnu odpočinku na Letišti v Ruzyni.
Trnka: Propadlé a chybějící dlaždice K Rybníku x Vestecká ad.
Švec: Nejprve je potřeba vyspravit dešťovou kanalizaci a závady pod chodníkem.
Loni proběhl pasport. Celkové náklady cca 200 mil. Kč nyní nejsou v silách obce.
Vestecká bude stát cca 20 mil. Kč. Opravy jsou zatím provizorní.
Koc: Na starém webu bylo možné odeslat nafocené závady z mobilu.
Švec: Připravuje se nový web a počítá se s tím.
Trnka: Potřeba oprav mlatových cest, obcházením závad se cesty rozšiřují a ničí se
okolí (u Aleje Svobody, božích muk, u vrby na konci rybníka).
Trnka: Navrhuji zamezit přístup veřejnosti do nepřístupných míst za rybníkem,
zahrnout vstupy ořezem.
ad4)
Železná: Alej Svobody znečištěná psími exkrementy
Švec: neustálý obecný problém, v ČR je 42 psů na 100 obyvatel! (Rakousko 14/100)
Pašek: Pes nesmí být 150 m od domů(zástavby) na volno, problém s naháněním
zvěře. Takto volně pobíhajícího psa má myslivec povinnost zastřelit. Majitelé psů si
to neuvědomují.
Návrhy:
Instalace košů a rukavic
Osazení tabulek s informacemi
Důraz na prevenci: opakovaná edukace ve VL (Švec, Kowalewský)
Zvýšená pozornost Policie
Trnka: Stezka planet opravit nápisy a vyčistit planety
Švec: Připravují se nové texty, proběhne čištění

Další termín schůze KŽP: 6.4.2021 v 9:00
Jednání ukončeno v 10:20
Zapsal: Koc

(Pašek 50. narozeniny)

