Zápis z jednání 33. schůze KŽP obce Vestec
konané od 9.00 v úterý 21.06.2022
Přítomní členové:

Hosté:

Ing. Miloš Koc

Tibor Švec, starosta

Mgr. Jana Železná

Ing. Jiří Řízek, místostarosta

Barbora Addison, MSc.

Ing. Aleš Trnka

Omluveni:
Miroslav Pašek
Mgr. Jana Trsková

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Změna složení KŽP
Kontrola předchozích úkolů komise
Naučná stezka stromů Aleše Trnky – projednání realizace
Zelená páteř v Biocevu
Různé

AD1) Rada dne 11.04.2022 vzala na vědomí rezignaci Ing. Trnky a jmenovala do komise
Barboru Addison, MSc. (Vaněčkovou)
AD2,3,4) Kontrola předchozích úkolů komise
Úkol č.32: Naučná stezka stromů Aleše Trnky – >8,5 km po intravilánu Vestce, zatím 16 druhů
stromů
Projednání realizace:
Samostatná doména, WordPress → vytvoření samostatných stránek pro jednotlivé druhy
stromů s obrázkem, textem a mapkou s GPS pro spřažení s QR kódy, možnost jejich
odborného doplňování → → hlavní strana s mapkou, případné trasy, seznam rostlin s odkazy
na jejich stránky → zkušební naprogramování → zhotovení QR kódů s českým a latinským
názvem a odkazem na www stránku → → instalace tabulek → uvedení do provozu s možností
napojení na web obce pomocí odkazů
Doménu a tabulky s QR kódem zajistí OÚ
Zodpovídá: Železná, Addison, Koc
Probíhající úkoly:
Úkol č. 6: Sledovat výskyt invazivních rostlin (dle ročního období)
Úkol č. 18: Zelená páteř, veřejné projednání v BIOCEVu 19.05.2022 v 17 hod.

Koc: Info o průběhu jednání
Úkol č. 19: Koordinace odborného řízení TS Vestec při péči o zeleň
Řízek, Koc: 23.04.2022 sázení 100 lip do Kunratic – Alej prince Philipa
Řízek: Nutné nahradit dva zlomené stromy, opravit nízko instalované úvazky
Úkol č.27: TS na sekaných plochách zachová nálety
*) Trnka: Pokud se pomocí kolíků označkují rašící keře a nebude se vše nakrátko sekat,
získáme keřové patro bez práce zdarma
Návrh na ozelenění u VR Ing. Aleše Trnky, předpoklad je jaro 2021.
Švec: Realizace nejdříve po volbách

Příprava pro keřové patro:
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
Koc: Trnka nám zpracoval a rozeslal seznam vhodných keřovitých rostlin

Trnka: *) viz výše

Úkol č.31: Psí problém: proběhla vícenásobná edukace ve VL, od policie zatím beze zpráv
Splněno.

Další termín schůze KŽP: 20.09.2022 v 9:00 hod. na OÚ
Jednání ukončeno v 11:10 hod.
Zapsal: Koc

