
11. Informace radních a zastupitelů: 

Ing. Růžička 

• příští zasedání ZMČ se bude konat 19. nebo 26.5., 

• BD Ďáblická – MČ Praha-Ďáblice bude mít 4 byty (3x 3+kk a 1x 1+kk) o celkové 

ploše 249,7 m2, došlo o navýšení plochy pro MČ o cca 5m2, než bylo původně 

prezentováno, 

• MČ postupně rekonstruuje kontejnerová stání v Ďáblicích, 

• společnost FCC zaslala odpověď na žádost MČ o seznámení s přijatými 

opatřeními v souvislosti s požárem na skládce v listopadu 2020, 

• RMČ neschválila žádost občana o odkoupení části pozemku parc.č. 135/1, 

v k.ú. Ďáblice, který je ve svěřené správě MČ Praha-Ďáblice, vedený jako 

ostatní plocha a ostatní komunikace, na žádost občana jsou informováni všichni 

zastupitelé, 

• Ministerstvo životního prostředí vydalo Závěr zjišťovacího řízení D0, stavba 520 

Březiněves-Satalice, projekt bude řádně posouzen, 

• MČ odeslala vyjádření k oznámení záměru „PHA1119_Stavba č.7552: 
Mladoboleslavská-Budovatelská, 

• MČ odeslala vyjádření k oznámení záměru „PHA1117_Zkapacitnění 
Průmyslového polookruhu“ v rámci posuzování vlivů na životní prostředí. 

 
 
Ing. Hrdlička 

• v únoru byl nainstalován nový certifikovaný žebřík k hernímu prvku na dětském 

hřišti na Koníčkově náměstí, ze hřiště U Prefy byl opět odcizen basketbalový 

koš, 

• MČ Praha - Ďáblice vydala souhlasné stanovisko k propojení dešťové 

kanalizace U Parkánu, 

• v březnu byla doplněna hluková studie o vliv protihlukových valů, varianty 

k dříve posuzovaným protihlukovým stěnám v úseku jižně od Kostelecké ulice. 

Výsledky budou využity k podpoře argumentů městské části během dalších 

jednání o vybudování protihlukových opatření podél Cínovecké ulice. 

• obdrželi jsme schválený povodňový plán pro městskou část Praha-Ďáblice – 

bude následovat komunikace s obyvateli ze záplavového pásma, 

• výzva pro zastupitele – MHMP nabízí zdarma městským částem stojany na 

kola, návrhy vhodných lokalit je možné nahlásit na sekretariát, 

• výsadba stromů 2021 – vytipování rozsahu,  

• z louky Pod Hvězdárnou byly odcizeny ovocné stromy na louce pod hvězdárnou 

(u ulice Hřenská), vše nahlášeno na policii ČR a nyní probíhá šetření. V případě 

zjištění osob, které by mohli činnost opakovat, žádáme veřejnost o okamžité 

nahlášení na linku 158 nebo 156. 
 


