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Záznam z listopadového jednání dne 7.11.2016, začátek 18.00 
 
Jako host se jednání zúčastnil Ing. Abrahám, autor vodního generelu Ďáblic. 
 
1/ Informace o stavu předávání kanalizace v oblasti Blat – MČ předala dílo HMP, které má 
zajistit předání PVK/PVS, což je procedura na několik měsíců. 
 
2/ K řešení nedobré až havarijní situace v odvodu dešťových vod v oblasti ulic Na Parkáně a 
okolí bylo konstatováno, že platí údaje, uvedené v zápisu z KVI z listopadu 2015. KVI nyní 
navíc doporučuje v rámci řešení akutního havarijního stavu řešit propojení dvou 
kanalizačních větví u hasičské zbrojnice tak, aby došlo k odvedení většího množství 
dešťových vod nově zbudovaným potrubím DN400 do terénní rýhy v oblasti Mratínského 
potoka.  
Dalším krokem by bylo zbudování kanalizačního řadu západně kolem pozemků Spiritexu, 
který by odvodnil celou západní část obce a odvedl tyto vody do nové retenční nádrže 
v prameništi Mratínského potoka. Překážka, kterou dříve představovaly neřešitelné 
majetkoprávní vztahy, je za současného uspořádání vlastnictví pozemků (Křížovníci) 
pravděpodobně snáze řešitelná.  
KVI doporučuje intenzivně zatlačit na investora MHMP, aby byla zahájena projektová 
příprava a inženýrská příprava stavby. 
Ing. Rexa přislíbil připravit podklady, dokumentující neutěšený stav odvodnění obce pro tato 
jednání. 
 
3/ Žádost o napojení pozemků při ulici Na pramenech na inženýrské sítě. KVI s napojením 
souhlasí za předpokladu, že nedojde k narušení právě dokončované komunikace U Červeného 
mlýnku. 
 
4/ Stavba propojení 410kV – tato strategická propojka rozvodny Praha sever na další 
rozvodnou síť severně od Prahy má zajistit zásobování elektrickým proudem po odstavení 
elektrárny Mělník. V katastru Ďáblic je trasa navrhována těsně podél jižního okraje skládky. 
Vzhledem k ochrannému pásmu, které pro vedení nad 400kV činí 30m na obě strany(celkem 
tedy 60m) doporučuje KVI vést tuto trasu severně od skládky, aby ochranné pásmo 
nezasahovalo do kvalitních ploch mezi skládkou a okrajem obce, mimo jiné i do oblasti, kde 
je třeba zbudovat retenční nádrž pro odvod dešťových vod z obce – viz bod 2 tohoto zápisu. 
 
Zapsal: Jan Täubel 
9.11.2016 


