Zápis z jednání Komise životního prostředí a dopravy
01. 06. 2015,
Úřad MČ Praha Ďáblice
Přítomni:
Táňa Dohnalová
Věra Prokešová
Alena Marušiaková
Za MČ: tajemník pan RNDr. Ing. Michal Traurig
Omluveni:
Zuzana Remišová
Iva Krčmová
Daniel Peško

Soupis diskutovaných témat:

1.Hluk
Další pokračování akce je v rukou vedení MČ.
2. Křižovatka Hřenská – Ďáblická
Členové komise doporučují Radě MČ, aby ve spolupráci s Policií a odborem dopravy
Praha 8 jednala o úpravě značení na této křižovatce, aby nedocházelo k používání
prudkého výjezdu na Hřenskou a opačně a uvíznutí osobních automobilů, ba dokonce i
autobusů .
Řeší již zástupce – viz zápis z RMČ č.16
3. Mratínský potok
Zajištění vyčištění Mratínského potoka, jak bylo slíbeno v loňském roce Povodím Labe
Prevence dobrovolných hasičů – kontrola přepadu u Cínovecké
Odpověď Magistrátu na dotaz MČ na vlastníka stavby přepadu v potoce – od ledna je
odpověď na úřadě a členové komise se zajímají o to, kdo osloví Povodí Labe, aby se začal
o přepad starat.
Předsedkyně žádala pana tajemníka o další pokračování v této záležitosti. Další informace
komise nemá.
Urgováno přímo u přítomného pana tajemníka, slíbena náprava. Dále pí. Prokešová
předala kontakt na p. Mouchu z Povodí Labe kvůli vyčištění potoka.

4. Změna ÚP Z 1915
Členové komise po prostudování navržené změny jednohlasně požadují, aby Rada při
dalším projednávání této změny ohlídala koeficient zastavěnosti plochy, neboť ve změně
není určen. Vzhledem k tomu, že na pozemku nejblíže ke Statkové u Ulice Šenovské je
v územním plánu OV-C, bude snaha o koeficient C i pro novou změnu. Komise
s koeficientem C nesouhlasí a navrhuje Radě, aby se snažila zjistit, jaká výstavba se
v uvedené oblasti na tak velkém území připravuje. –

Předsedkyně komise se zúčastnila prezentace projektu – výstavba střediska pro výzkum
rakoviny, které by mělo vyrůst právě na pozemcích, kde je zažádáno o změnu ÚP.
Zatím nejsou žádné další novézprávy v této věci.
5. Porušování zákazu vjezdu k Ďáblickému háji na konci ulice Květnová
Členka komise Iva Krčmová poukázala na problém nedodržování zákazu vjezdu
k Ďáblickému háji. Často parkují auta až za zákazem vjezdu, také ve večerních hodinách,
kdy zajíždějí i dále. Členové komise proto navrhují
buď častější kontroly policie nebo osazení závory, která tam dříve byla instalována.
Rada projednala a považuje záležitost jako nekoncepčně navrženou.
6. Změna značení v Květnové ulici – křížení Květnová U Hájovny
Vzhledem k prudkému stoupání v tomto bodě je problém, zvláště při sněhu nebo náledí,
kdy automobil jedoucí zdola Květnovou ulicí musí dát přednost zprava a těžko se pak
znovu rozjíždí. Návrh na změnu přednosti členkou komise paní Krčmovou členové
podpořili a předkládají do úvahy Radě MČ.
Dtto bod viz bod 5.
K tomu přibyla žádost občanů z Blat na vyznačení zóny 30 km Na Blatech, neboť ulice
nemá chodníky a je pro chodce velice nebezpečná s nárůstem počtu automobilů v této
oblasti.
Řeší zástupce starosty.

7. Nepřehledná křižovatka Osinalická x Mannerova
Členka komise upozornila na nepřehlednou křižovatku při výjezdu z Osinalické ulice do
ulice Mannerova, kde parkují automobily těsně u křižovatky i přímo v ohybu a není vidět
tak na auta, která vyjíždějí zdola od Bat. Cihelny. Komise navrhuje žlutým značením
zakázat stání před křižovatkou a táže se, co dělá naše policie, že si nevšimne
soustavného porušování dopravních předpisů.
Řešit bude p, Lonek ve spolupráci s Městskou policií.
8. Náplň práce městské policie v Ďáblicích
Po přečtení Osmičky, kde je uvedeno, co vše řeší městská policie v Praze 8 se táže
předsedkyně komise, zda nemá mít podobnou náplň i naše policie. Občané ji mohou vidět
pouze ráno u přechodu v Kokořínské a pak zmizí. Ale ne zcela, pan Piterka byl viděn u
zubařky.
Bez odezvy. Nikdo zatím neřeší.

9. Tabule Ďáblice u Akcízu
Byl vznesen dotaz na osud tabule u akcízu, která byla odstraněna v době bytové výstavby.
Je škoda,a že nemáme označen začátek naší obce.
Pan tajemník slíbil, že se po tabuli poohlédne na úřadě.
10. Měřič rychlosti na Ďáblické
Obyvatelé z domů Nad akcízem by uvítali měřič rychlosti z obou stran Ďáblické. Problém
dodržování rychlosti je tam stále větším problémem a v souvislosti s nárůstem autobusové
dopravy se ještě zvýšil, neboť autobusy rychlost nedodržují. Komise se shodla, že by
mohl pomoci chytrý semafor, o němž se již mluvilo v předchozích letech.

Dostal k řešení radní pan Tumpach.

11. Osázení kamenných nádob v obci
Předsedkyně komise předložila na radnici seznam kamenných nádob včetně zmapování,
kde je třeba doplnit nebo udělat zcela novou výsadbu květin pro lepší vzhled naší obce. Po
konzultaci navrhuje vysadit trvalku Geranium a použít k tomu fin. Prostředky přímo
z komise, pokud se nenajdou jinde v rozpočtu.
Při té příležitosti byl domluven nákup 2 ks nádob ke kapli 100x50x50cm včetně dodání
zeminy i rostlin- opět trvalky Geranium.
Zajistí pan tajemník.
12. Zalévání stromů a úprava parku u hřbitova a usychání stříbrných smrků
Bylo dohodnuto s panem tajemníkem, že zajistí pomoc našich hasičů při zalévání
stromů v Ďáblicích, které byly vysazené vloni nebo letos, neboť jsou mimořádná
sucha a stromy strádají.
Komise upozornila na zoufalý stav parku u hřbitova, pan tajemník podal informaci,
že bude co nejdříve provedena údržba.
Pan tajemník byl požádán o zveřejnění informace pro občany o ohrožení stříbrných
smrků a o záchranu 1 kls na obecním pozemku v Osinalické ulici (cca 10m vysoký).
Přítomní členové komise děkují panu tajemníkovi za velice vstřícné a věcí znalé jednání.

Další schůzka komise druhé pondělí v měsíci září v 17 hodin.
Zapsala :Táňa Dohnalová

