Zápis z jednání 31. schůze KŽP obce Vestec
konané od 9.00 v úterý 9.11.2021 v BIOCEVu
Přítomní členové:
Ing. Miloš Koc
Miroslav Pašek
Mgr. Jana Železná
Omluvena:
Mgr. Jana Trsková

Hosté:
Prof. Pavel Martásek, M.D., D.Sc, ředitel BIOCEVu
Tibor Švec, starosta
Ing. Jiří Řízek, místostarosta
Ing. Aleš Trnka

Program:
1.
2.
3.
4.

Prezentace o BIOCEVu
Naučná stezka stromů Aleše Trnky – projednání realizace
Kontrola předchozích úkolů komise
Různé

Ad1) Prezentace o BIOCEVu
Vznik, výstavbu, pracovní náplň, spolupráci na světové úrovni a dosahované
výsledky BIOCEVu představil jeho ředitel Prof. Pavel Martásek, M.D., D.Sc,

AD2) 1.

Naučná stezka stromů Aleše Trnky – projednání realizace

Koc: Prezentace nafocených stromů v podzimním čase podle zpracované
dokumentace Trnky a Železné
Koc: Trasa má přes 8,5 km po intravilánu Vestce, okruh cca 3 hod. chůze
Návrh doplnit olši, upřesnit umístění/druh topolu (Populus nigra) v ul. Na Spojce
Na internetu by mohly být postupně přidávány fota stromů v jednotlivých ročních
obdobích
Švec: Pracuje se na tabulkách s QR kódy, připevnění nalepením

Ad3) 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
Řízek, Koc: Proběhla oprava poničeného zakůlování/podpěry u 2 prvních stromů
v aleji Svobody, opravy úvazků a přihnojení, U Parku odstraněno zakůlování již
zakořeněných stromů.
Třešně do Jesenice – provést kontrolu odstranění drátků
U Strouhy je suchá vrba, pod MŠ dvě, vyřeší arboretista

Úkol č.27: TS na sekaných plochách zachová nálety
Návrh na ozelenění u VR Ing. Aleše Trnky, předpoklad je jaro 2021.
Švec: K realizaci na jaře podle možností zajistit rostliny

Příprava pro keřové patro – sortiment, termíny, zajištění
Tyto úkoly posouvá nedostatek rostlin na vykoupeném trhu.
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)
Termín: Zodpovídá: Železná, Trsková
Úkol č.29: Keřové patro příprava – výběr a zajištění rostlin
Termín: Zodpovídá: Trnka (Řízek v součinnosti)

Ad3) Různé
Chování psů a úklid exkrementů
Úkol č.31: Vydání článku ve VL o pravidlech chování psů a jejich majitelů,
upozornění na nedodržování úklidu a volného pobíhání
Termín: do vydání VL
Zodpovídá: Pašek, Řízek
Švec: Informace k Vestecké spojce

Další termín schůze KŽP: 1.2.2022 v 9:00 místo dle zdravotní situace
Jednání ukončeno v 12 hod.
Zapsal: Koc

