Zápis z jednání 28. schůze KŽP obce Vestec
konané od 9.00 v úterý 6.4.2021

Přítomní členové:
Ing. Miloš Koc
Ing. Aleš Trnka
Miroslav Pašek
Mgr. Jana Železná, distančně
Mgr. Jana Trsková, distančně

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

Program:
1. Kontrola předchozích úkolů komise
2. Projednání přípravy pro keřové patro – sortiment, termíny, zajištění
3. Různé

Ad1.) Kontrola předchozích úkolů komise
Splněno:
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
Probíhající úkoly:
Úkol č. 6: Sledovat výskyt invazivních rostlin (dle ročního období)
Úkol č. 18: Zelená páteř po etapách
Úkol č. 19: Koordinace odborného řízení TS Vestec při péči o zeleň
Termín: průběžně
Zodpovídá: Koc, Trnka
Řízek: Kácení dvou jasanů na Vestecké a větve lípy u VR pro havarijní stav
Úkol č.22: Vytipování vhodných rostlin, návrh vhodných tabulek a textu (QR kódu)
Termín: Zodpovídá: Železná, Trnka
Závora k ECP
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.28: Požadavky OÚ:
Švec: Místní šetření u Jelínkovy zahrady.
Koc: Operativně dohodneme vyhovující termíny a účast.
Termín: Zodpovídá: Koc

Ad2) Příprava pro keřové patro – sortiment, termíny, zajištění
Týká se úkolů:
Úkol č.21: Zjištění možností výsadby a projednání s ředitelkou MŠ a majitelem
pozemků za MŠ
Termín: Zodpovídá: Trsková (Švec v součinnosti)
Švec: Výsadba keřů proběhne po dokončení okolních staveb
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
Projednání a nová zadání:
Koc: Pro keřové patro potřebujeme výběr a zajištění sortimentu, výsadbu a její
financování, upřesnění lokalit
Trnka, Řízek: Vybereme druhy podle dostupného sortimentu, způsob výsadby do
brázdy, výsadbu mohou zajistit TS
Švec: Začneme lokalitou kolem VR, s počátečními 1000 ks v ceně cca 30 tis. Kč
Trnka: Je potřeba ochrana proti okusu ohrazením výšky alespoň 1.1 m a omulčování
Úkol č.29: Keřové patro příprava – výběr a zajištění rostlin
Termín: jaro 2021
Zodpovídá: Trnka (Řízek v součinnosti)

Ad3) Různé
Návrh na ozelenění u VR Ing. Aleše Trnky, předpoklad je jaro 2021.
Švec: Projednáme a schválíme na radě.
Úkol č.30: Trnka pro připomenutí přepošle dokumentaci pro jednání.
Termín: neprodleně
Zodpovídá: Trnka
Trnka: U pošty někdo vysadil habr, druhově se moc nehodí
Řízek: Zkusí zjistit, kdo ho vysadil, není to práce OÚ
Švec: proběhl dokup pozemku mezi MŠ a cyklostezkou
Chování psů a úklid exkrementů
Koc: Ve vesteckých listech potřebujeme edukační článek o pravidlech venčení psů a
úklidu po nich
Železná: Neuklizené exkrementy mohou způsobovat infekční přenos (např. přes
obuv až domů)
Trnka: Spolupráce s MŠ v Počernicích přináší výsledky ve výchově k zodpovědnosti
Trsková: Projednám s ředitelkou MŠ možnosti edukace
Švec: Neuklízení exkrementů i napadení psem se děje u volně puštěných psů

Přemnožení hlodavců
Koc: Možná instalace dřevěných T stojek pro létající dravce kolem louky mezi MŠ a
Jahodárnou, dravci sedají na přilehlé nemovitosti s ulovenou kořistí
Švec: Zjistím u vesteckých ornitologů vhodné řešení
Trsková: Stav studie U Hrnčíř.
Švec: Je zaměřené pole a odvodňovací strouha. Napojení U Hrnčíř se zpracovává,
zjistí stav.
Trsková: Stav memoranda a osevní plány.
Švec: Memorandum je podepsané, osevní plány si řídí Agro.

Další termín schůze KŽP: 8.6.2021 v 9:00
Jednání ukončeno v 9:58
Zapsal: Koc

