
 

 

Zápis z jednání 30. schůze KŽP obce Vestec 

konané od 9.00 v úterý 6.9.2021 

 

Přítomní členové: 

Ing. Miloš Koc 

Ing. Aleš Trnka  

Miroslav Pašek, od 10:06 

Mgr. Jana Železná 

Mgr. Jana Trsková 

  

Hosté: 

Tibor Švec, starosta 

Ing. Jiří Řízek, místostarosta 

 

 

 

Program: 

1. Kontrola předchozích úkolů komise 

2. Různé 

 

Ad1.) Kontrola předchozích úkolů komise 

 

Probíhající úkoly: 

Úkol č. 6: Sledovat výskyt invazivních rostlin (dle ročního období) 

Koc: Bolševník odkvetl květenství zůstala na místě, OÚ Zlatníky-Hodkovice nevěnují 

okraji katastru pozornost, vyřadíme bolševník ze sledování 

Švec: Starosta OÚ Zlatníky-Hodkovice má vážné zdravotní problémy, mají málo lidí 

 

Úkol č. 18: Zelená páteř po etapách 

Švec: Nově máme stavební povolení na spodní retenční nádrž 

 

Úkol č. 19: Koordinace odborného řízení TS Vestec při péči o zeleň 

Termín: průběžně   Zodpovídá: Koc, Trnka 

Koc: Zakůlování/podpěry u 2 prvních stromů v aleji Svobody povalené, U Parku je 

možné je odstranit, stromy jsou už zakořeněné. Upnutí se zadírá do kůry. 

Trnka: Třešně do Jesenice – odstranit drátky 

Řízek: Je obtížné sehnání stromů Svoboda(arboretista) má kontakt do Německa na 

kvalitní rostliny za téměř stejnou cenu, potřebujeme vytipovat odrůdy podle plánu 

výsadby. 

U Strouhy je suchá vrba, pod MŠ dvě, vyřeší arboretista 

Trnka: vrby trpí houbovými chorobami 

Železná, Švec: Jilmy u retence, u Bratislavy 600 let 

Trnka: Jilmy jsou lužní, trpí graviózou, od 60 let cykly obnovování/chřadnutí 

Švec: Máme informace z Rakouska. Bezúdržbové trvalkové záhony se nesekají. 

Údržba je problém počtu lidí (Tráva, keře, záhony, léto x zima). Rozložitelná údržba: 

Prší – pletí 1x/14 dní. Neprší – sekání. 

 



 

 

 

Úkol č.22: Vytipování vhodných rostlin, návrh vhodných tabulek a textu (QR kódu) 

Termín: -    Zodpovídá: Železná, Trnka 

 

Závora k ECP  

Koc: KŽP doporučení instalace bylo z hlediska vývozu odpadků a čištění cizích aut, 

dojíždějících z okolí 

Švec: Trvá, cena cca 2 mil. Kč, předpoklad 2022 

Železná: Vhodná instalace kamery na hříšníky 

Švec: Počítá se s tím, je to vstup do obce 

 

Úkol č.27: TS na sekaných plochách zachová nálety 

 Ve sledování. Trnka a Skřivan vyznačí místa kolíky. 

 Termín: předpoklad jaro 2021, trvá Zodpovídá: Trnka, Skřivan 

Trnka: TS jsou strašně rychlí, nestačili jsme reagovat, TS musí dát předem vědět, 

na sekaných plochách se už objevují špendlíky, vrby, i broskvoň 

 

Úkol č.28: Švec: Místní šetření u Jelínkovy zahrady neproběhne, MZ zastavilo 

převod 

 

Návrh na ozelenění u VR Ing. Aleše Trnky, předpoklad je jaro 2021. 

Švec: Je připraveno k realizaci tento podzim TS s akcemi Optreal a ulic 

K Jahodárně/Průběžná 

 

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) 

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) 

 

Trnka zaslal v mailu výběr rostlin: Keře dubo-habřina – přirozeně se vyskytující viz 

příloha zápisu. Viz příloha zápisu 29. schůze KŽP. 

Švec: Keře se vysadí u cyklostezky do Kunratic letos (od jírovců do Kunratic) 

Trnka: Vhodné by bylo osazení cípů chodníků bezúdržbovými keři, nebo 

bezúdržbovými trvalkovými záhony 

 



 

 

Ad3) Různé 

 

Chování psů a úklid exkrementů 

Trsková: Edukace je připravována v MŠ, začne od letošního roku 

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 

Železná: Takové články ve VL nezaznamenány 

Švec: Připravíme do vydání VL. Praha vydala zákaz volného pobíhání psů 

v intravilánu. Budeme sledovat vývoj situace a podle toho se rozhodneme. 

 

Dravci mezi MŠ a Jahodárnou 

Švec: U vesteckých ornitologů zjistil, že dravci nejsou přemnoženi, mají dostatek 

stromů, kde mohou sedat, instalace T stojek pro létající dravce není potřeba.  

 

Koc: V dendrologické zahradě v Průhonicích kvetou vřesy a jednoleté seté květnaté 

záhony. Květnaté záhony by byly by vhodné např. před OÚ. 

 

K plánovanému centru Vestec 

Švec: Veřejné setkání s občany Vestce v září s firmou Nemeton (Klára Salzmann) je 

odloženo proběhne později (zdravotní problém). 

 

VR 

Koc: Sochu KŽP nebude řešit, týká se kulturní komise. 

Švec: Autorka Kaminská vyjadřuje vztah muže a ženy, kurátorka Iva Mladičová, 

kladné doporučení prof. Royt. Původně vystavena v Praze, v Biocevu. Vestec zaplatil 

jen materiál pro odlití. 

Trnka: Umění do krajiny patří. 

Řízek: Mohli bychom zveřejnit řeč kurátorky např. na Facebooku. 

Koc. Nová interaktivní hra u VR. 

Švec: Má nutit lidi k pohybu mezi vyznačenými místy s úkoly. Cílem je pohyb. 

Postupně se budou přidávat stanoviště a měla by se rozšířit na celý region. 

 

 

 

Další termín schůze KŽP: 9.11.2021 v 9:00 v Biocevu 

 

Jednání ukončeno v 11:10 

 

Zapsal: Koc 


