Zápis z jednání Komise životního prostředí a dopravy
6.11.2017, v 17:00h, v KC Vlna
Úřad MČ Praha Ďáblice
Přítomni:
Ing. Alena Marušiaková
Věra Prokešová
Marek Pěkný
Omluven/y:
Daniel Peško
Iva Krčmová
Mgr. Michaela Šárová
Host:
Ing. Mgr. Martin Tumpach, místostarosta
Tatjana Dohnalová, radní

Soupis diskutovaných témat:

1. Pražský okruh
6.11. Pan místostarosta informoval členy Komise o jednání starostů se zástupci Ministerstva dopravy
ČR, kterého se spolu s panem starostou zúčastnil, ohledně trasy Pražského okruhu. Naprostá většina
MČ nesouhlasí se současným návrhem Ministerstva dopravy ČR.
Komise toto téma považuje pro Ďáblice za klíčové. Je nutné ho soustavně sledovat a korigovat
v zájmu obce.

2. Hluk
6.11. Komise byla informována o provedeném hlukovém měření, které se uskutečnilo během tří dnů
v říjnu 2017. V současné době jsou zpracovávána naměřená data a čeká se na výsledek měření.

3. Dopravní analýza Ďáblic
6.11. Pan místostarosta poděkoval členům Komise za kontakty na možné projektanty pro zpracování
dopravní analýzy Ďáblic. Informoval Komisi, že se v současné době připravuje zadání pro výběrové
řízení na zpracovatele dopravní analýzy Ďáblic.
Komise upozorňuje na nutnost zohlednit v dopravní analýze plánovanou novou výstavbu v lokalitě
Spoje a dát zpracovatelům dopravní analýzy podklady od nové výstavby (předpokládaný přírůstek
dopravy, předpokládané počty nových občanů, apod.)

4. Nová výstavba v lokalitě Spoje
6.11. Paní Prokešová a pan místostarosta seznámili Komisi s průběhem otevřené prezentace pro členy
Komise životního prostředí a dopravy a Komise výstavby a investic, která se konala dne 30.10.2017
na Úřadu městské části Praha – Ďáblice. V lokalitě Spoje má vzniknout nová bytová výstavba pro až
cca 800 občanů.
Komise považuje za důležité spolu s bytovou výstavbou řešit dopravní situaci Ďáblic a také prověřit
zda je pro novou výstavbu dostatečná stávající občanská vybavenost (např. mateřská škola).

5. Skládka
6.11. Komise byla informována o tom, že hlavní město Praha prodloužilo provoz skládky Ďáblice o 2
roky, tj. do roku 2019.
Komise doporučuje tuto věc důsledně sledovat a zabránit případným dalším pokusům o prodlužování
provozu skládky.

6. Veřejné prostranství
6.11. Ing. Marušiaková urgovala doplnění štěpky v prodloužení ulice Osinalické k ulici Hřenské.

Zapsal: Marek Pěkný

Termín příštího jednání: 4.12.2017, v 17:00h, v KC Vlna

