Městská část Praha-Ďáblice a Komise výstavby a investic
Vás srdečně zvou na besedu

Odvodnění Ďáblic
a hospodaření
s dešťovou vodou (HDV)
pořádanou pod záštitou radní hl. m. Prahy RNDr. Jany Plamínkové

ve středu 19. dubna 2017 v 17 hodin
v Centru stolního tenisu na Kokořínské 28, Praha 8 – Ďáblice

Můžete se těšit na informace o:
l aktuálním

stavu řešení odvodnění Ďáblic
l výhodách, podmínkách a možnostech přechodu od likvidace k HDV
l dotačním programu „Dešťovka“ a další podpoře HDV
l občerstvení / raut
Registraci účastníků a aktualizace informací k besedě najdete na stránce http://dablice.cz/stavebni-akce,
v Obecní knihovně na Osinalické 30, v Lékárně Ke kinu 7 a v obchodě STAVL na Štamberku 1.
Záplavy v Ďáblicích během přívalových deštů

Na Štamberku

U Parkánu

Ďáblická

Přirozené vsakování

Likvidace
Hospodaření s dešťovou vodou (HDV)
Partneři:

Sponzoři:
Mediální partneři:

Témata besedy a jejich uvádějící
Úvodní slovo pronese:
RNDr. Jana Plamínková, radní hlavního města Prahy
Svou účast na besedě již potvrdili, ke kulatému stolu usednou a na Vaše dotazy budou odpovídat:
Ing. Martin Vlk, ředitel Odboru technické vybavenosti, hl. m. Praha
Doc. Ing. David Stránský, Ph.D., předseda Asociace pro vodu ČR, ČVUT Fakulta stavební
Ing. Jakub Hrbek, ředitel Odboru řízení Národních programů, Státní fond životního prostředí ČR
Ing. Miloš Růžička, starosta Městské části Praha – Ďáblice
Ing. Hana Rosypalová, vedoucí úseku koncepce kanalizací a ČOV, Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Zdeněk Pokorný, manažer operativního útvaru generálního ředitele, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. Jiří Abrahám, Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství
V rámci besedy dostanete odpověď na své dotazy k následujícím tématům:
1. Aktuální stav řešení odvodnění Ďáblic
2. Výhody přechodu od likvidace k HDV
3. Dotační program “Dešťovka” na podporu HDV pro fyzické osoby a program “Nová zelená úsporám”
4. Motivační podpora městské části při řešení HDV na pozemcích v k.ú.Ďáblice
5. Obecné požadavky správce kanalizační sítě při HDV
6. Obecné požadavky provozovatele kanalizační sítě při HDV
7. Podmínky stavebního úřadu na umístnění podzemního zařízení HDV
8. Hydrogeologická specifika Ďáblic
9. Návrh a projekt řešení HDV
10. Dodavatelská řešení HDV
Poznámka: HDV = hospodaření s dešťovou vodou
Uvedení těchto témat najdete na http://dablice.cz/stavebni-akce. Své dotazy k tématům, fotodokumentaci,
resp. popis zkušeností se záplavami v Ďáblicích zasílejte na kontaktní osobu: Radim.Rexa@dablice.cz.

Ďáblice dnes... (návrh nakládání s dešťovými
vodami v katastru Ďáblice, Generel odvodnění
Praha-sever, HYDROPROJEKT CZ, a.s., 10/2007)

V době přívalového deště dochází
k zaplavování památkové zóny Staré Ďáblice.

M. Wimmer a kol.: Ďáblice, MAROLI, Praha 2000

Kde se v Ďáblicích bralo/bere tolik vody?
Průměrný úhrn srážek (Praha): 0,59 m/rok
Rozloha Ďáblic: 7.380.000 m2
Objem srážek spadlých na území Ďáblic za rok:
4.350.000 m3
(Máchovo jezero zadržuje: 6.300.000 m3 vody)

...Ďáblice kdysi (11. století)

H – Horní rybník, D – Dolní rybník, P – Parkán, Š - špitál, M – mlýn

