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Záznam z říjnového jednání komise dne 9.10.2017, začátek 18.00
1/ Žádost o vyjádření k řešení odbočení z ulice Veselská do nového „obchodně komerčního
areálu“, umístěného mezi Cínoveckou ulicí a areálem BauMax. KVI považuje navržené řešení
za nevhodné z důvodu dopravních. Odbočení je možné pouze z jednoho směru od Letňan
směrem k přemostění ulice Kbelská a navíc je příliš blízko výjezdové rampě z Veselské na
Kbelskou ulici. KVI navrhuje využít zbudovaného odbočení k areálu BauMax a pokračovat
severně od BauMaxu do nového obchodního areálu.
2/ Dopis ohledně kolize nových chodníků, sloupů veřejného osvětlení a výjezdů od
jednotlivých nemovitostí v Zářijové ulici. Pravděpodobně selhala koordinační činnost
stavebného úřadu v této věci a KVI toto může pouze vzít na vědomí. Dle místní situace se
nejedná o kritický konflikt a je možno vjezdy s větší dávkou opatrnosti využívat.
3/ Žádost o vyjádření k uvažované přestavbě objektu Ďáblická 62/83 na penzion. Za
předpokladu dodržení všech předpisů a norem nemá KVI námitek.
4/ KVI dále diskutovala pokračující stavební aktivity p. Bílého a rozšiřování jeho parkovacího
areálu přes potok k ulici U Červeného mlýnku. Na oplocení je umístěno povolení ke stavbě na
jméno původního majitele pozemku p. Zvolského s termínem dokončení 2012. KVI
prostřednictvím ÚMČ Praha - Ďáblice vybízí místně příslušný stavební úřad k neprodlenému
prošetření průběhu stavebních prací.
5/ Dále KVI projednala absenci úklidu ulic U Červeného mlýnku a Na Blatech, kde se u
obrubníků hromadí zemina a z ní vyrůstá tráva a plevel. Dosud zde žádný úklid neproběhl.
6/ P. Vlach upozornil na zvýšený provoz v ulici Na terase, mezi ulicemi U Parkánu a
Osinalickou. KVI navrhuje osadit zde značku „průjezd zakázán“.
Příští jednání KVI proběhne v pondělí 30.10.2017. Čas bude upřesněn.
Zapsal: Jan Taubel

