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Zápis z jednání Komise životního prostředí a dopravy  
 10.1.2017,  

Úřad MČ Praha Ďáblice 
 

Přítomni: 
Ing. Alena Marušiaková 
Věra Prokešová 
 
Omluven/y: 
Daniel Peško 
Iva Krčmová  
Mgr. Michaela Šárová 
 
Host:  
Táňa Dohnalová, členka rady 
Ing. Radimír Rexa KVI 
 
 
Soupis diskutovaných témat: 

 
1.Hluk 
20.10. Komise byla seznámena s postupem činností.  
Pracuje se na hlukové mapě.  
8.11. Probíhá výběrové řízení pro realizaci 
6.12. Beze změny 
10.1. zatím nejsou podmínky na měření 
 
2. Mratínský potok 
26.10. proběhlo setkání všech členů komise se starostou, místostarostou a členkou rady 
paní Dohnalovou. Dle informací pana místostarosty se na majetkovém uspořádání 
intenzivně pracuje. Do budoucna se uvažuje o rekultivací potoka. 
8.11. v jednání 
6.12. probíhají majetkoprávní jednání 
10.1. zatím beze změny 
 
3. Plán nového náměstí 
26.10.  bylo domluveno, že starosta s komisí a se Spolkem pro Ďáblice zorganizuje 

schůzku s veřejností. Na tomto setkání občané budou moci přednést svoje návrhy a představy 
o budoucím (novém) náměstí. 

8.11. beze změny 
6.12. beze změny 
10.1. komise nemá zatím žádné nové informace 
 
4. Jednání se společností ROPID 
20.10. Z Blat se dnes nelze dostat autobusovou linkou přímo na metro bez přestupu. 

Komise navrhuje při jednání s ROPIDem tuto skutečnost řešit. 
8.11. Komise navrhuje při jednání s Ropidem vrátit linku autobusu 202 na původní trasu , 

či alespoň do Kbel přes Letňany. 
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Projekt ZIS – komise s návrhem souhlasí s tím, že současně by měly být zastávky 
vybaveny přístřešky tam, kde chybí. 

6.12. komise předloží radě návrh doplnění BUS přístřešků  
10.1. komise navrhuje umístit BUS přístřešek v obou směrech v ulici Ďáblická, 

zastávka K Letňanům, na zastávce Na Štamberku směr Bohnice, na zastávce Květnová  
směr Březiněves a dále na zastávce Na Pramenech v ulici Kostelecké. Komise podporuje 
prosklené přístřešky JCDecaux.  

Na zastávce Květnová směr centrum komise doporučuje zvážit umístění stejného 
typu přístřešku (typizované JCDecaux) oproti plánovanému dřevěnému. Dřevěný 
přístřešek se k městskému charakteru Ďáblic příliš nehodí a navíc není vhodný 
z hlediska bezpečnosti (není vidět dovnitř a hrozí zvýšené riziko vandalismu - zapálení). 
 

5. Parkování 
20.10. Občané Ďáblic si stěžují, že je problém s parkováním před úřady, poštou a lékaři na 

Praze 7 kvůli modrým zónám.  
20.10. Komise nesouhlasí se vznikem záchytného parkoviště u Ďáblického hřbitova podle 

návrhu Metropolitního plánu a navrhuje, aby se parkoviště přemístilo ke skládce 
s autobusovou dopravou po Cínovecké (některá z linek 3xx). 

8.11. Komise projednala variantu budoucího parkoviště u skládky s návazností na elektro-
bus po Ďáblické do Ládví vs zjednosměrnění úseku od křižovatky Ďáblická – Kostelecká až 
po nákezd na Cínoveckou směrem Březiněves. Komise druhou variantu shledává zajímavou 
bez velkých nároků na úpravy, ale vidí problém v dopravě od Březiněvse pro dojíždění do 
školy a školky. Komise proto navrhuje zkušební provoz, který se po určité době vyhodnotí. 

6.12. beze změny 
10.1. komise obdržela informaci, že proběhne podpisová akce na podporu možnosti 

parkování obyvatelů v Ládví. Podpisové archy budou k dispozici v lékárně a trafice. 
 
6. Bioodpad 
8.11. paní Prokešová se obrátí na magistrát s dotazem ohledně svozu komunálního 

odpadu.  
Komise navrhuje umístění jednoho nového kontejneru na hliník, nejlépe do zálivu na 

křižovatce Květnová a Hřenská či případně na jiné místo. 
6.12. byl zaslán dotaz ohledně svozu na Pražské služby. Zatím bez odezvy 
10.1. komise sbírá data ( zdroje: Pražské služby, AVE, ředitel školy a tajemník 

ÚMČ) pro přípravu osvětového projektu k nakládání s odpady. RMČ na tomto projektu 
spolupracuje s agenturou Koniklec. 

 
Nové body 
 
7. Obecní dům 
10.1. komise navrhuje umístění čistící rohože i do vestibulu Obecního domu. 

V zimním období (sníh) je podlaha kluzká a hrozí nebezpečí úrazu. 
 
8. Kontejner na hliník 
10.1. komise doporučuje oznámit v Ďáblickém zpravodaji, že do zálivu na ulici 

Květnová bude instalován kontejner na hliník. 
 
9. Odvodnění Ďáblic 
10.1. komise byla informována panem Rexou o špatném stavu odvodnění Ďáblic 

v oblasti ulice Šenovská a Na Štamberku. Řešením je vybudování nového kanalizačního 
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řadu, který by byl zaústěn do nové retenční nádrže v blízkosti prameniště Mrátinského 
potoka podle aktualizovaného návrhu ing. Abraháma (Generel odvodnění Ďáblic). 
Komise toto řešení podporuje, neboť se jedná o letitý problém. 

 
10. Personální obsazení komise 
10.1. komise prosí RMČ o pomoc při vyhledávání dalších členů ( i z řad zastupitelů). 

 
Další schůzka komise proběhne 7.2.2017. 
 
 

 
Zapsala :Alena Marušiaková 


