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Zápis z jednání Komise životního prostředí a dopravy  
 12. 01. 2015,  

Úřad MČ Praha Ďáblice 
 

Přítomni: 
Táňa Dohnalová 
Dan Peško 
Věra Prokešová 
Iva Krčmová 
 
Omluveni: 
Alena Marušiaková 
 
Hosté: pí. Remišová z byt. domů Nad Akcízem 
 
Soupis diskutovaných témat: 
 

1.    Skládka 
Komise i nadále navrhuje setkání s O.s. pro Ďáblice, s členy Výboru pro kontrolu skládky 
a s RŽP, kde by se sjednotil názor, jak dále postupovat po rozhodnutí o prodloužení 
stavebního povolení do konce roku 2017 a změny IPPC s prodloužením skládkování vč. 
rekultivace do konce roku 2017. Komise žádá, aby MČ zajistila od firmy A.S.A. 
předložení statistik ukládání odpadu na skládku za rok 2013 a 2014 a poskytla komisi. 
(předchozí roky již vlastní). 
 
2.Hluk 
Návštěva paní Remišové kvůli zajištění větší bezpečnosti na přechodu u Bytových domů 
Nad Akcízem a snížení hluku z Ďáblické ulice. Z její strany také padl dotaz, proč není 
osazena cedule MČ Praha-Ďáblice na začátku katastru, jako je tomu z druhé strany, při 
vjezdu do obce od Globusu.  
a) přechod – není přisvětlen, je za zatáčkou a tudíž nepřehledný. Je nutné vyvolat znovu 

jednání s Policií –Praha 8 a odborem dopravy Praha 8, aby navrhli úpravu přechodu, 
když odmítají instalaci ostrůvků. Přechod je situován na hranici katastru MČ Praha-
Ďáblice a Praha 8. 

b) snížení hluku – znovu návrh na semafor, nutno domluvit se stejnými orgány možnost 
jeho umístění, zjistit jeho cenu a zařadit do rozpočtu pro tento rok.  

Komise znovu žádá předložení hlukové studie, kterou si nechala zpracovat MČ Praha-
Březiněves  k event. použití pro další kroky v této oblasti. Členové se domnívají, že by 
bylo vhodné udělat hlukovou studii v oblasti Cínovecké komunikace nyní, ještě před 
otevřením tunelu Blanka a znovu po jeho otevření, zda se skutečně dojde k nárůstu hluku. 
KŽPaD ve spolupráci s O.s. pro Ďáblice uspořádá dne 27.1. 2015 v ZŠ besedu 
s přednáškou „Ticho kolem hluku“.  
 
3. Křižovatka Hřenská – Ďáblická 
Stejně jako k bodu 2. je třeba jednání s Policií o úpravě značení na této křižovatce, aby 
nedocházelo k používání prudkého výjezdu na Hřenskou a opačně a uvíznutí osobních 
automobilů, ba dokonce i autobusů. 
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4. Stížnosti na autobusový spoj č. 103 a rychlé změny jízdních řádů 
Předsedkyně komise již žádala o svolání schůzky s organizací Magistrátu firmou ROPID, 
k vyjasnění některých podnětů od občanů vztahujících se k autobusovému spoji č. 103: 
- časté změny jízdního řádu 
- prodloužení intervalů – o víkendech na 35 minut 
- zřízení další stanice na znamení 
 
5. Černé skládky v Ďáblicích a poškozené koše na odpadky 
Členové komise nahlašují černou skládku 
- hned za plotem u díry VŠUP – roste tam počet odložených pneumatik 
- u cesty v křoví tamtéž blíže k Ďáblické 
- v ulici Řepná 
- poškozený odpadkový koš Nad Ovčínem – nově instalovaný na podzim a kolem něho 

nepořádek ještě po silvestru 
 
6. 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 
 
7. Revitalizace parku u Bat. cihelny 
Komise připomíná odloženou revitalizaci parku u cihelny na jaro letošního roku.  
 
8. Zvýšení rozpočtu komise pro rok 2015 
Komise navrhuje navýšení svého rozpočtu pro rok 2015 na 20000 Kč vzhledem k zvýšení 
aktivity ve své činnosti. Během měsíce ledna připraví předsedkyně komise také návrhy 
pro rozpočet týkající se oblasti životního prostředí v Ďáblicích. 
 
9. 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. 
 
Další schůzka komise 9.2.2015 

 
Zapsala :Táňa Dohnalová 
        



 3

 

 

 


