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Záznam z únorového jednání dne 13.2.2017, začátek 18.00
1/ Žádost o souhlas se stavbou RD v nové lokalitě u Statkové ul. – KVI souhlasí
2/ Žádost o schválení změny užívání stavby U chaloupek 13/4 – tesko dům, jehož část,
v současnosti využívaná jako administrativní prostory, bude změněna na ubytovnu pro 7 osob
vč. sociálního zázemí, schodiště atd. KVI souhlasí
3/ Trasa VN 110kV – odvolání Prahy 9 proti trase bylo staženo a stavební povolení nabylo
právní moci. KVI bere na vědomí.
4/ Stavba telekomunikačního propojení napříč územím Ďáblic – souhlasná vyjádření
k územnímu rozhodování od odboru ŽP. KVI navrhuje podmínit u CETIN (Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.) povolení stavby dořešením likvidace dřevěných sloupů
v lokalitě Blata/U Červeného mlýnku.
5/ Žádost o souhlas s prováděním údržbových prací na vodovodním řadu Ládví III –
Březiněves. Potrubí DN 200 bude nahrazeno DN 300 až 400. KVI upozorňuje na nutnost
koordinace těchto prací s budováním nového chodníku podél severního okraje Kostelecké ul.
6/ Žádost o souhlas s vybudováním vrtané studny na užitkovou vodu na poz. č. 1729/168 –
Červnová 961/8. KVI souhlasí.
7/ Žádost o udělení výjimky ze zákazu průjezdu vozidel nad 3,5t územím Ďáblic a ulicí U
Červeného mlýnku pro odvoz kalů z čističky v Chabrech do přečerpávající stanice
splaškových vod za Globusem. KVI s průjezdem vozidel souhlasí jen v případě odvozu
splašků z území obce Ďáblice, nikoliv pro tranzitní přepravu. Dále ulice U Červeného mlýnku
je „obytná zóna“ s novými komunikacemi, kudy těžká doprava projíždět nesmí a pro příjezd
k přečerpávací stanici je třeba využít jiný příjezd.
8/ Ing. Rexa navrhl uspořádat osvětovou kampaň na podporu hospodaření s dešťovou vodou,
uspořádání besedy s občany na toto téma s přizvanými odborníky, informovat občany o stavu
řešení odvodnění obce, na informační portál MČ umístit příklady řešení s uvedením
orientačních nákladů apod. KVI souhlasí.
9/ Arch. Chromík informoval o stavu věcí ohledně dostavby severní větve Pražského okruhu
(Březiněves – Satalice), která má přijít na řadu až úplně poslední, s datem zahájení prací
nejdříve v roce 2030. Důvodem tohoto postoje MHMP je fakt, že kapacita současné trasy
Cínovecká, Kbelská, Vysočanská radiála je dostačující. Cínovecká byla projektována na
kapacitu 28000 vozidel/24 hodin, současný provoz je 38000 vozidel. V současné době nemá
tuto akci nikdo „v referátu“ a p. Chromík navrhl vytvořit občanskou iniciativu za urychlení
dostavby okruhu a okamžité řešení hlukové zátěže na obou stranách Cínovecké v katastru

obce. MČ by měla iniciativně objednat zpracování profesionální studie na řešení snížení
hlučnosti – protihlukové stěny a podobně.
Zapsal: Jan Täubel 15.2.2017

