Zápis z jednání Komise životního prostředí a dopravy
9. 11. 2015,
Úřad MČ Praha Ďáblice
Přítomni:
Táňa Dohnalová
Věra Prokešová
Iva Krčmová
Daniel Peško
Alena Marušiaková
Host: Ing. Jan Lukavec - RŽP
Soupis diskutovaných témat:

1.Hluk
Další pokračování akce je v rukou vedení MČ.
12.10. Členové komise obdrželi informaci, že se připravuje měření hluku z Cínovecké a
byly osloveny tři firmy, které mají předložit nabídku.
9.11. Měření již proběhlo, komise zatím nemá k dispozici výsledky.
2. 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.
Členové komise konstatují, že potok nebyl vyčištěn a u přepadu u Cínovecké je 5
stanů, kde žijí bezdomovci. Navíc nikdo neodpověděl paní Prokešové na její e-mail ze
srpna letošního roku.
12.10.V současné době již bezdomovci u potoka nesídlí, ale stav zůstává stále stejně
neutěšený. Předsedkyně komise napíše radnímu p. Tumpachovi, který má v gesci
revitalizaci Mratínského potoka.
9.11. Situace neměnná, dle informace pana Tumpacha, má již MČ kontakt na příslušného
zaměstnance na MHMP, ale zatím nedošlo k jednání.

3. 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 nové zprávy v této věci.
Předsedkyně komise podala zprávu o zrušení záměru výstavby střediska pro výzkum
rakoviny firmou SOTIO.
V této souvislosti na dalších pozemcích v této oblasti se plánuje výstavba rodinných
řadových domů - Art rezidence. Členky komise se zúčastnily prezentace dne 14.9.2015 na
úřadě MČ a mají k záměru tyto připomínky:
a) silně zahuštěná výstavba - koef. C
b) nepřítomnost chodníků, které by měly mít pruh zeleně. Zóna 20 neřeší tuto skutečnost.
Širší páteřní komunikace bez chodníku nebude příjemným prostředím pro obyvatele,
hlavně pro chodce.
c) návrh na vytvoření zelených střech, případně retenčního rybníčka – nutnost zajištění
minimálního odtoku dešťové vody z oblasti / řešit v místě spadu/
12.10. Zatím žádná reakce.
9.11. Dle zápisu z RMČ z 19.10.2015 je příslušná změna navržena ke schválení
Zastupitelstvu hl.m.Prahy.

4.Žádost občanů z Blat na vyznačení zóny 30 km Na Blatech
Ulice nemá chodníky a je pro chodce velice nebezpečná s nárůstem počtu automobilů
v této oblasti.
Řeší zástupce starosty.
12.10. Bylo urgováno zajištění této zóny.
5. 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.
Řešit bude p, Lonek ve spolupráci s Městskou policií.
Zatím bez výsledku, auta tam parkují dále a ohrožují bezpečnost řidičů vyjíždějících z
ulice Osinalické. Těchto nebezpečných míst je více např. Kokořínská-Ďáblická -parkování
před Večerkou, výjezd z ulice Na Terase- Ďáblická. . Komise navrhuje, aby Policie
vytipovala všechna nebezpečná místa a žlutým značením zakázala stání před
křižovatkou. Udělování pokut (v pár případech) se minulo účinkem.
12.10. Zástupce star. informoval o situaci a zdůraznil, že je třeba, aby občané sami volali
Policii, pokud uvidí auto parkovat tam, kde je to proti předpisům.
9.11. Členové komise se znovu ptají, co v tomto ohledu dělá naše místní policie.
6. 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.
Dle informace, kterou předsedkyně obdržela, bude uskutečněno jednání se složkou
Policie, která je nadřízena městským policistům.
12.10. Je vyvíjena snaha o větší zapojení našich policistů v Ďáblicích. Bude řešit
starosta na nejvyšší úrovni, ale kdy?

7. 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.
12.10. Tabule se zatím nenašla.
8. 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.
12.10. Komise upozorňuje, že již dva měsíce není funkční radar na Ďáblické.
9.11. Měřič rychlosti není v provozu již 3 měsíce.

9. Návrh z komise výstavby a investic
Členové komise podporují návrh KVI na zřízení mlatové cesty od ulice Osinalické
směrem ke Hřenské, která je hojně využívána občany jako průchod od autobusové zastávky
na Květnové, a jako průchod směrem nahoru na kopec Ládví. Cestu navrhujeme osázet
stromořadím, které bude již základem pro zelený pruh navržený naší MČ při tvorbě nového
územního plánu.
12.10. Dle sdělení zástupce star. bude se tímto zabývat Rada na svém nadcházejícím
jednání.
9.11. Rada projednala a schválila, bude zařazeno do rozpočtu pro příští rok.
10. Údržba cesty kolem díry po VŠUP
V minulém období se osvědčilo vysypání cesty kolem plotu štěpkou. Vzhledem k
nastávajícímu podzimnímu období (doufáme, že deštivému), by bylo vhodné znovu použít
štěpku ze štěpkování u úřadu. Takto se členové komise dohodli i se starostou.
12.10. V sobotu se neštěpkovalo, nebylo co (dle sdělení p. Lukavce z RŽP). Je snaha
získat štěpku jinak, což bude trvat déle. Komise proto navrhuje oslovit např. Lesy Praha (p.
Komers).
9.11. Čeká se na štěpku z pokácených stromů, které zajišťuje firma objednaná naší MČ.
Členové poukázali na to, že v loňském roce se u úřadu štěpkovalo, proto byl také štěpkovač
zakoupen.
11. Doplnění stromů na dětském hřišti Na Blatech
Členové komise připomínají, že na dětském hřišti byly vykáceny všechny stromy a je
třeba je doplnit vhodnou náhradou (menší globální kultivary např. javorů).
9.11. Dle sdělení pana Ing. Lukavce budou vysazeny na hřišti akáty, a to do 14 dnů.
Objednávka již byla odeslána.
12. Návrh na doplnění dalšího hnízda na tříděný odpad na Blatech v ulici K
Červenému Mlýnku
Komise na základě doporučení občanů z Blat navrhuje, aby bylo zřízeno další místo pro
tříděný odpad, nejlépe v blízkosti nově obydlených 24 rodinných domů v ulici K Červenému
mlýnku.

13. Účast předsedkyně komise při sázení stromů
Vzhledem k dřívějším zkušenostem, žádají členové komise, aby předsedkyně byla včas
informována o sázení nových stromů v Ďáblicích a mohla se případně této akce zúčastnit.
Další schůzka komise druhé pondělí v měsíci prosinci, t.j. 14.12. v 17 hodin.
Zapsala :Táňa Dohnalová

