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Zápis z jednání Komise životního prostředí a dopravy
20.10.2016 a ze setkání 26.10.2016,
Úřad MČ Praha Ďáblice
Přítomni:
Ing. Alena Marušiaková
Daniel Peško
Věra Prokešová
Mgr. Michaela Šárová
Omluvená:
Iva Krčmová
Host:
Táňa Dohnalová, členka Rady

Soupis diskutovaných témat:
1.Hluk
19.9. Řeší pan Tumpach, paní Dohnalová.
Pan Drahota - hluková studie
20.10. Komise byla seznámena s postupem činností.
Pracuje se na hlukové mapě.
2. Mratínský potok
19.9. Komise se dohodla řešit problém Mratinského potoka přímo se starostou. Schůzka
proběhne 20.10.2016. Informace o historii celého problému vede paní Prokešová. Opět je
potřeba vyčistit Martinský potok od přepadu dál – Povodí Labe.
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.
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.

4. Jednání se společností ROPID
19.9. Paní Dohnalová informovala o změně trasy autobusu 202 a úpravách JŘ 103. Nové
jízdní řády vyjdou v říjnovém zpravodaji.
20.10. Z Blat se dnes nelze dostat autobusovou linkou přímo na metro bez přestupu.
Komise navrhuje při jednání s ROPIDem tuto skutečnost řešit.
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5. Sázení nových stromů
19.9. Ve spolupráci s panem Lukavcem byla vytipována místa pro náhradní výsadbu plus
výsadba dvou nových stromů na náklady komise KŽPaD v ulici Brigádnická.
20.10. Stromy (pouze náhradní výsadba) budou vysazeny na přelomu října a
listopadu.

6. Investice z rozpočtu KŽPaD
19.9. Komise se rozhodla použít peníze ze svého rozpočtu na nákup cca 2m3 štěpkyprojednáno s panem Lukavcem, viz bod 3.
A dále na nákup dvou stromů do ulice Brigádnická, viz bod 7.
Zbylé prostředky budou použity na úpravu a prořezání stávající zeleně, projednáno
s panem Lukavcem.
20.10. Komise se rozhodla použít cca 2 tis na nákup štěpky a zbylé prostředky
použít jiným způsobem, a to na nákup betonových košů na odpadky (po dohodě s panem
Lukavcem a paní Dohnalovou)

Nové body k projednání
7. 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).

Další schůzka komise proběhne 8.11. 2016.

Zapsala :Alena Marušiaková
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