
 

 

Zápis z jednání 34. schůze KŽP obce Vestec 
konané od 15.00 v úterý 23.11.2022 

v areálu Biocevu 
 
Přítomní členové: 
Ing. Miloš Koc 
Mgr. Jana Železná 
Barbora Addison, MSc.  
Miroslav Pašek 
Ing. Roman Fritschka 
Omluvena: 
Kateřina Šedivá 

Hosté: 
Tibor Švec, starosta 
Ing. Jiří Řízek, místostarosta 
Členové rady obce Vestec 
Členové zastupitelstva obce Vestec 
Ing. Klára Salzmann, Ph.D. a spolupracovníci 
 

 

Společný program:  

1. Krajinný plán Vestce – Zelená páteř – zapracované návrhy řešení 
 

- průchodnost Zelenou páteří  
o stezky pro pěší 
o cyklostezka 
o komunikace ke hřbitovu (i obslužná) 

- přírodní hřbitov 
- návaznost na okolní obce 
- pohled vody 

o prostupnost v krajině 
o povodí Olšanského potoka, revitalizace meandrováním 
o meandry a mokřady 
o  

Připomínky: 
Koc, Švec, Řízek: Zachovat neprostupnou zeleň za VR pro ukrytí drobných zvířat a ptactva 
(volavky, koroptve). Stejně řešit výtok roklí pod VR a navrhnout další možnosti neprostupné 
zeleně (např. za retenčkou).  Důvodem je ochrana drobné zvěře před volně pobíhajícími psy a 
procházejícími lidmi vytvořením nepřístupné klidové zóny. 
 

2. Vestecká náves – řešení zeleně 
- nevyhovující uspořádání a množství druhů  
- různorodý mobiliář 
- pohledově nezajímavé 
- náročná údržba 

 



 

 

Připomínky: 
Cílem je sjednotit mobiliář a mít dlouhodobý plán výsadby. Uspořádat druhově a prostorově 
výsadbu (záhony, keře, stromy) postupným nahrazováním nevhodných a starých dožívajících 
dřevin. 
 
 
Program KŽP:  

1. Změna složení KŽP – představení členů 
2. Projednání vyhovujících termínů schůzí KŽP 
3. Naučná stezka stromů – realizace 
4. Aktualizace webové stránky KŽP na www obce 
5. Následující termín schůze KŽP 

AD1) Dle přítomnosti 

AD2) Vyhovují nadále úterky od 9:00 na OÚ dle aktuálně domlouvaných termínů 

AD3) 

Úkol č.32: Naučná stezka stromů Aleše Trnky – >8,5 km po intravilánu Vestce, zatím 16 druhů 
stromů 

Projednání realizace: 

Zřízena samostatná doména, WordPress → vytvořeny samostatné stránky pro jednotlivé 
druhy stromů 

Zapracování připomínek (responzivita, odkaz na web obce ad.) se podařilo do 22.11.2022. 

Postupně budou doplňovány texty, obrázky a souřadnice GPS jednotlivých stromů. 

Po odzkoušení funkčnosti stránek budou vytvořeny s nimi spřažené QR s českým a latinským 
názvem a odkazem na www stránku → → instalace tabulek → uvedení do provozu 

Zodpovídá: Železná, Addison, Koc 

Ostatní probíhající úkoly: 
Budou řešeny na následující schůzi 
 
AD4) Webová stránka KŽP na www obce vykazuje neaktuální a neuspořádané údaje 
 
Zpracování jednoduchých informací v bodech o: 

- plochách umožňujících pohyb psů bez vodítek 
- povinnostech mít psa na vodítku, sběru exkrementů, čipování ad. 
- výslovná omezení při ochraně zvěře, základní normy a zákony, které to upravují 

Zodpovídá: Pašek 



 

 

 
Zpracování jednoduchých informací v bodech o: 

- kácení na vlastních pozemcích (omezená doba kácení dle vegetace a druhu, aktuální 
rozměr (80cm průměr v 1m výšky???) ad.  

- vyhláška, zákon 
- povinnost sekání trávy a starání se o vlastní pzemek 
- zákazy vypalování trávy, vyvážení odpadu včetně trávy na cizí pozemky 
- co patří a co nepatří do biokontejnerů 

Zodpovídá: Fritschka 

Aktualizace WWW – Výměna a uspořádání aktuálních informací na webu obce 
Zodpovídá: Koc 

 
Další termín schůze KŽP: 29.01.2023 v 9:00 hod. na OÚ 
Zapsal: Koc 


