
 

 

Zápis z jednání 29. schůze KŽP obce Vestec 
konané od 9.00 v úterý 7.6.2021 

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

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

Program: 

1. Kontrola předchozích úkolů komise 
2. Projednání stížností a námětů 
3. Různé 

 

Ad1.) Kontrola předchozích úkolů komise 
 
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: Byly odborně ošetřeny stromy v alejích, včetně Na Průhoně do Jesenice a 66 
stromů u Agra.  
 
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 
 
Návrh na ozelenění u VR Ing. Aleše Trnky, předpoklad je jaro 2021. 
Švec: Na podzim zrealizují TS.  



 

 

Trnka: U pošty někdo vysadil habr, druhově se moc nehodí. 
Řízek: Zkusí zjistit, kdo ho vysadil, není to práce OÚ, zatím nezjištěno. 
 

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 
Úkol č.29: Keřové patro příprava – výběr a zajištění rostlin 

Termín: jaro 2021   Zodpovídá: Trnka (Řízek v součinnosti) 
Řízek, Trnka: Letošní rok je již z důvodu nedostatku rostlin ve školkách výsadbu 
realizovat, nebo jen v omezeném množství. Projevilo se množství vypsaných dotací, 
které se obce snaží realizovat ve výsadbách. 
Trnka: Navrhuje možnost zřízení vlastní zahradnické školky. Zřízení není náročné 
a vypěstované rostliny budou v příštím roce ve stejné velikosti jako v prodejnách. 
Předpoklad je alespoň nízké oplocení a jenom občasná zálivka.  
Jako řízky pak založit rybízy, maliníky, ostružiníky, hlohy apod. 
Ze semen pak svídy, lísky, dříny, brsleny, meruzalky ad. 
Koc: Je možné využít např. louku v Jelínkově zahradě. 
Švec: Obec má v současné době na péči o zeleň vytížených 5 mužů a 2 ženy v TS.  
 
Trnka: Pro keřové patro posílám v mailu výběr rostlin: Keře dubo-habřina – přirozeně 
se vyskytující viz příloha zápisu. 
 

Ad3) Různé 
 
Chování psů a úklid exkrementů 
Trsková: Začínáme od malých dětí. Je to projednáno s ředitelkou MŠ, možnosti 
edukace, poučení probíhá a připravují se vyplňovací listy s pejskem Petalíkem, 
půjdou již k tisku 
Úkol č.31: Zjistit, kolik vyšlo edukačních článků k dané tématice ve Vesteckých 
listech za poslední 2 roky (o pravidlech venčení psů a úklidu po nich) 

Termín: do 7.9.2021  Zodpovídá: Železná 
Švec: Zákazové a informační tabulky někdo soustavně ničí. 
Objevují se i lidské exkrementy. 
Za víkend se odklidilo na louce za VR 27 velkých pytlů odpadků 



 

 

 
Železná: Kolem louky mezi MŠ a Jahodárnou, dravci sedají na přilehlé nemovitosti 
s ulovenou kořistí a způsobují nepříjemné znečištění 
Švec: Zjistí u vesteckých ornitologů vhodné řešení a názor na instalaci T stojek pro 
létající dravce.  
Koc: DDD opatření jsou sítě, pletivo, trnové zábrany (jsou nalepovací a levné) 
 
Koc: Praha 13 zkouší zakládat květnaté louky, v pásech vysazují semena 
Železná, Švec: Skladba druhů je do vlhka trávy, do sucha květy, obec investovala do 
luk cca 150 tis. Kč, letos na podzim se pokračuje 
Řízek: Máme nové stroje na sekání, bubnovou sekačku a senohrab 
 
Železná: Na Facebooku jsou nové názory k plánovanému centru Vestec, týkají se 
zastavění dalších ploch 
Koc: Vestec je průjezdní vesnicí a centrum nemá, dříve zakládané vesnice a města 
církví nebo vrchností měly centrum s náměstím, většinou s trhem. Záleží hlavně na 
tom, zda výstavba počítá se vznikem prostor pro služby, ne jen s byty. 
Švec: V podzemí budou garáže, v přízemí prostory pro služby, v patře byty a počítá 
se se „zelenou“ střechou cca 4000 m2. 
 
Švec: V září by se měla opět fa Nemeton (Klára Salzmann) zabývat jimi navrženou 
zelenou páteří, zjistit stav, provést revizi a doporučit další postup. To by mělo vyústit 
opět, jako na začátku, ve veřejné setkání s občany Vestce.  
Je potřeba brát v úvahu, že se jedná se o velké území (40 ha) a z finančního 
hlediska jde o velice náročné akce pro obec. Nejen za výkup pozemků, vynětí ze 
zemědělského fondu, vybudování, ale i za následnou pravidelnou údržbu. 
 
Trsková: Stav U Hrnčíř. 
Švec: Odvodňovací strouha funguje. Osevní plány si zcela řídí Agro (zřejmě ozim, 
pšenice a pak 5 let vojtěška). 
 
 
 
Další termín schůze KŽP: 7.9.2021 v 9:00 
 
Jednání ukončeno v 10:35 
 
Zapsal: Koc 
 
 
 
Příloha: Trnka – návrh rostlin 
  



 

 

Příloha: Trnka – návrh rostlin do keřového patra 

 

Keře dubo-habřina – přirozeně se vyskytující 

svída krvavá (Cornus sanguinea) 

líska obecná (Corylus avellana) 

zimolez obecný (Lonicera xylosteum)  

krušina olšová (Frangula alnus)  

svída dřín (Cornus mas) 

brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa) 

ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) 

řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica) 

kalina tušalaj (Viburnum lantana) 

hloh jednosemenný (Crataegus monogyna) 

třešeň křovitá (Prunus fruticosa) 

mahalebka obecná (Prunus mahaleb) 

dřín obecný (Cornus mas)  

brslen evropský (Euonymus europaeus) 

růže galská (Rosa gallica) 

meruzalka srstka (Ribes uva-crispa)  

bez hroznatý (Sambucus racemosa) 

rybíz alpínský (Ribes alpinum) 

kustovnice cizí (Lycium halimifolium) 

lýkovec obecný (Daphne mezereum) 

ostružiník maliník (Rubus ideaus) 

meruzalka zahradní (Ribes sylvestris) 

rakytník řešetlákový (Hyppophae rhamnoides) 


