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1/ Křižovatka městského okruhu u Březiněvsi – v tuto chvíli se řeší jen tento úsek okruhu, bez
návazností na další pokračování oběma směry. KVI doporučuje požadovat zpracování celkové
hlukové studie se zahrnutím zatížení stávajících (Cínovecká apod.) s doplněním o příspěvky
nově navrhovaných staveb – obchvat Březiněvsi, okruh atd., vše se zřetelem na zatížení
oblasti Ďáblic a s návrhem protihlukových opatření. KVI rovněž doporučuje zvážit
zahloubení tělesa okruhu ve východním směru od projednávané křižovatky, směrem
k Třeboradicům, včetně vyřešení křížení s Třeboradickým potokem.
2/ Infrastruktura u Statkové ulice – byla zpracována dokumentace skutečného provedení a
nyní je třeba provést její kontrolu a porovnání s původním projektem. Převzetí díla do správy
MČ bude provedeno po řádné kolaudaci a naplnění podmínek Plánovací smlouvy ze dne
20.6.2013.
3/ Záměr ČEPS – propojky rozvoden VVN 400kV jižně od skládky. KVI bere na vědomí.
4/ Retenční nádrž Na Blatech – je dočasně v majetku Bussmarku a je třeba vyřešit vlastnictví
a trvalou správu. KVI doporučuje provést před tím kontrolu aktuálního technického stavu
díla.
5/ Žádost PRE o stanovisko k propojce kNN mezi rozvodnými skříněmi u ulice Legionářů –
KVI souhlasí.
6/ Žádost o stanovisko ke stavbě 3RD ve východní části území Na Blatech – KVI nemá
námitek, požaduje však podmínit souhlas zákazem používat při stavbě a zemních úpravách
těžké techniky, s ohledem na únosnost nově zbudovaných komunikací!
7/ Propojení navrhovaného areálu „Ďáblice Real“ (vedle Baumaxu) na ulici Veselskou – KVI
se seznámila s reakcí investora na odvolání MČ. KVI navrhuje oslovit dopravně inženýrskou
firmu se žádostí o nalezení technických argumentů proti navrhovanému napojení. Případně
podmínit souhlas s vybudováním protihlukových opatření kolem Cínovecké, směrem
k osídlení Ďáblic.
8/ p. Vlach vznesl žádost o oslovení Policie ČR Ďáblice, aby jízdní policejní hlídky
nepoužívaly chodníky, ale předpisově vozovku, neboť podkovy koní ničí lehké chodníkové
zámkové dlažby.

9/ p. Tomance upozornil na potřebu údržby ulic Na Blatech a U Červeného mlýnku na ppč.
1646/47 ve správě hl. m. Prahy. Zde již roste v krajnicích tráva, jsou zde hromádky tlejícího
listí a podobně, což již nepůjde odstranit běžným strojovým čištěním.
10/ Stavební úřad se přes opakované urgence MČ dosud nevyjádřil k legalitě stavby
přemostění potoka a zpevněné komunikace s napojením na ulici U Červeného mlýnku p. R. B.
Stavitel pravděpodobně využívá liknavosti příslušných orgánů a není předpoklad, že by
dokončené dílo v budoucnu odstranil.
11/ KVI byla informována o veřejném vystavení aktuálního návrhu Územního plánu hl. m.
Prahy (Metropolitního plánu) na webových stránkách
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/me
tropolitni_plan/info_navrh_MPP.html
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