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Zápis z jednání Komise životního prostředí a dopravy
14. 3. 2016,
Úřad MČ Praha Ďáblice

Přítomni:
Táňa Dohnalová
Iva Krčmová
Daniel Peško
Alena Marušiaková
Omluveni:
Věra Prokešová

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.
14.12. Členové komise mají k dispozici již výsledky a po prostudování se k nim vyjádří.
První dojmy - měření mělo proběhnout na obou stranách Cínovecké, bylo provedeno za
bezvětrného počasí, čímž se výsledek zkresluje.
Dále komise žádá zveřejnění výsledků měření na webu Ďáblic.
Pan Peško a paní Prokešová v této souvislosti se dotáží na dopravním inspektorátu, kolik
pokut bylo uloženo za překračování rychlosti na Cínovecké.
Členové komise byli rovněž informováni o měření hluku na Ďáblické. Z nich vyplývá, že
ani tam nebyly překročeny povolené limity. To vše kvůli vládní vyhlášce č.272/2011 Sb.,
kdy byly zvýšeny hlukové limity.
11.1. Dotaz na dopravní inspektorát - úkol zůstává jen pro pana Peško.
8.2. Dle sdělení pana Peško, je třeba, aby žádost o dodržování rychlosti na Cínovecké
a počtu udělených pokut podala přímo MČ, proto byl požádán pan Tumpach, aby
předal tuto informaci dále. Byl také vznesen dotaz, zda Cínovecká se stala od ledna
2016 rovněž dálnicí, čímž by pak došlo ke zrušení stanovené rychlosti 80 km/hod prověří paní Krčmová.
14.3. Rychlost na Cínovecké dle prověření paní Krčmovou zůstává 80 km/hod.
Členové komise navrhují Radě, aby bylo znovu provedeno měření u Cínovecké nebo
aby Rada hledala další možnost řešení letitého problému.
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.
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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.
14.12. Dle informace od pana Tumpacha, pokračuje v jednání
11.1. Beze změny
8.2.Pan Tumpach informoval o posunu projektu revitalizace Mratínského potoka Čakovice - prověří situaci. Stále řeší a hlídá i ve spolupráci s panem tajemníkem, p.
Lukavcem a hasiči přepad u Cínovecké, což všichni členové komise oceňují.
14.3. Byl vznesen dotaz, kdy Povodí Labe vyčistí Mratínský potok, který je zanesený
po celé délce toku.
3.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.
11.1. Komise nemá informaci o postupu pana zástupce v této věci.
8.2. Pan Tumpach informoval, že byla podána žádost na Odbor dopravy Praha 8
společně se žádostí o omezení průjezdu nákladních vozidel Ďáblicemi.
14.3. Komise obdržela od pana zástupce sdělení z odboru dopravy ÚMČ P8, které
obsahuje informaci o plánovaném místním šetření ve spolupráci s Policií ČR.
4. 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.
14.12. Realizace cesty je v návrhu rozpočtu, členové komise budou sledovat ve spolupráci
s KVI postup prací na její přípravě.
11.1. Rada MČ rozhodla odstoupit od navrženého způsobu řešení této komunikace (příliš
vysoké náklady), neboť není důležitá pro spojení těchto dvou lokalit (o 80m dále jsou dva
chodníky). Komise s tímto nesouhlasí a bude nadále jednat o možnosti výstavby této pěší
komunikace.
8.2. Na základě rozhodnutí RMČ bude objednána štěpka a rozhrnuta po celé délce
pěší stezky.
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14.3. Členové komise berou toto řešení jako provizorium a rádi by měli svého
zástupce při jednání v rámci řešení celého území budoucího centra obce. Vzhledem k
tomu, že nejsou žádné další informace o vývoji situace s pozemkem po VŠUP ani není
komisi nic známo o záměru zástavby pole nad "dírou", požadují, aby vedení sdělilo
občanům, zda a event. co se v tomto prostoru připravuje.
5. Změna turistického značení po vytvoření nové cesty u hvězdárny
Členky komise paní Prokešová a Krčmová požádají Svaz turistů o změnu turistického
značení v souvislosti s novou cestou mezi hvězdárnou a lesem.
11.1. Úkol zůstává.
8.2. Paní Prokešová jednala s Českým svazem turistů, místní pobočkou- žádost byla
předána dále, na krajský svaz, který to bude následně řešit.
14.3. Paní Prokešová se zúčastnila projednání a obchůzky celé trasy nového značení
v oblasti Ďáblického háje a přilehlého okolí a předložila komisi mapu s popisem a
požadavky Svazu turistů. Originál obdržel pan zástupce k dalšímu projednání a vydání
souhlasu MČ s posunem značení u hvězdárny.
6. Jednání se společností ROPID
Předsedkyně komise informovala o schůzce se společností ROPID, která se uskutečnila ve
středu 9.12.2015. Slíbila zaslat zápis ze schůzky. Současně požádá zástupce starosty, aby
zápis zveřejnil na webu.
11.1. Informace je na webu. Další schůzka s Ropidem je plánována na 29.1. v
Líbeznicích.
8.2. Paní Dohnalová sdělila, že schůzka byla zrušena a pan Tumpach oznámil, že na
jednání v KD Ládví s občany zástupce ROPIDu sdělil, že do 1.7.2016 se stále jedná o
zkušební provoz příměstských autobusů a teprve od 1.9. budou všechna přijatá opatření
považována za definitivní. Komise bude i nadále vývoj požadovaných změn sledovat.
14.3. Předsedkyně informovala, že proběhla schůzka ROPID s obcemi Středočeského
kraje a MČ Ďáblice (M.Tumpach a T.Dohnalová) a Březiněves. Bylo odsouhlaseno
odklonění autobusu č.349 mimo Ďáblice (v Ď. nestaví) a naše MČ znovu vznesla
požadavek na obnovení zastávky na znamení u hřbitova a zkrácení intervalů autobousu
103 o víkendech a ve večerních hodinách ve všední dny. Dalším požadavkem je i výměna
asfaltu na Ďáblické a vytvoření bezpečnostních prvků u přechodů pro chodce. Zápis z
jednání zatím ještě není k dispozici, i když byl urgován. Bude pak vyvěšen na webu MČ.
7. Plán činnosti komise pro rok 2016
- kontrola ochranného pásu u skládky a jeho případné doplnění- spolupráce s RŽP
- burza rostlin
- ve spolupráci se sociální komisí - najít řešení pro ekologičtější nakládání s odpady v
Ďáblicích
- ve spolupráci s RŽP sázení nových stromů a keřů
- pokračování spolupráce s HMP - úprava okolí hvězdárny, výměna ovocných stromů v
sadě + ovečky
- postupná výměna košů za pevnější - na exponovaných místech
- spolupráce s RŽP - povolování kácení stromů
- hluk
-skládka
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8. Jarní úklid v okolí hvězdárny
Uskuteční se v sobotu 19. března od 13 hodin, v případě sněhu a velkého mokra se termín
posunuje na 2. dubna. Informace bude zveřejněna v Ďáblickém zpravodaji a na webu MČ.
14.3. Původní termín úklidu platí. Předsydkyně domluvila s hasiči, že v rámci
pomoci odstraní z třešňovky ulomenou větev ze stromu.
9. Zapojení komise do návrhu uspořádání okolí Hnízda (Zázemí Ď. parku)
Komise se připojuje k návrhu paní S. Dvořákové na vytvoření chodníku "naboso" a má
jen připomínku, že prvky umístěné v chodníku by měly být napevno, neboť park budou hojně
využívat děti z mateřské školy. Dále členové komise podporují umístění co nejvíce přírodních
prvků do parku (dřevo, kámen). Paní Prokešová upozornila na důležitost bezpečných prvků,
neboť se tam může najednou pohybovat až 50 dětí z MŠ.
14.3. Dne 2.3. proběhla beseda v Obecním domě k vytvoření zahrady u Hnízda, které
se za komisi zúčastnili D.Peško a T.Dohnalová.
10. Přístup k občerstvovací stanici Mc Donald na Cínovecké u čerpací stanice ÖMV
Paní Prokešová upozornila na nutnost vyřešit přístup k Mc Donald občerstvení, neboť tam
nebyla vybudována žádná pěší komunikace (ohrožení hlavně dětí. Přístup je nutný i pro
zaměstnance McDonaldu, proto komise navrhuje vstoupit v jednání s vedením firmy.
14.3. Komise nemá zatím žádné informace.
11. Bezpečné cesty do škol - projekt
Členové komise se zajímali i o tento projekt. Pan Tumpach informoval, že se shromažďují
připomínky a cca do měsíce by mělo být hotovo. V této souvislosti členové poukazují na to,
že nejde jen o vyřešení parkování automobilů kolem školy, ale že by bylo třeba i velkou
osvětu - chození do školy pěšky. To by byl projekt!
14.3. Předsedkyně komise obdržela zprávu od zástupce, že MČ podala v
předepsaném termínu svoji žádost.
Nové body k projednání
12. Burza rostlin a semen
Komise připravuje již 5. ročník burzy semen a rostlin, bude se konat 7.5. v době od 10 do
13 hodin v přízemí Obecního domu.
13. Sázení nových stromů
Předsedkyně komise nabízí spolupráci při vysazování nových stromů v Ďáblicích a žádá,
aby RŽP o této akci včas informoval.
Další schůzka komise druhé pondělí v měsíci březnu, t.j. 11.4. 2016 v 17 hodin.
Zapsala :Táňa Dohnalová
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