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Záznam z lednového jednání dne 23.1.2017, začátek 18.00 

 

1/ R. Rexa představil dvě varianty řešení odvodnění západní části Ďáblic sběračem B.  

Jedna z variant je majetkoprávně složitější (vede přes pozemky více soukromých vlastníků), 

je ale kratší a cca 100 metrů je již řešeno v rámci projektu Spiritex. 

Druhá, severnější varianta, vede z větší části přes pozemky Křižovníků a je tedy co do 

vlastnických vztahů pravděpodobně jednodušší.  

KVI doporučuje zapojit do jednání hlavní město Prahu. A to jednak kvůli financování celé 

akce a jednak kvůli možnosti jednat o směně či o dlouhodobém nájmu ( např. 90 let) 

s vlastníky pozemků, pokud by předmětné pozemky nešlo koupit. 

Poblíž stávajícího rybníčku v prameništi Mratínského potoka se obě variantní trasy spojují.  

Retenční nádrž je rovněž řešena ve dvou verzích tak, aby její umístění bylo majetkoprávně 

jednodušší a řešitelné a aby bylo možno řešit její potřebnou kapacitu a objízdnou obslužnou 

komunikaci. 

Z retenčních nádrží by pak voda postupně odtékala do Mratínského potoka, kde jsou však 

určité „objekty“ (česla, přepady, propustě atd), které nemají jednoznačně určeného správce a 

tedy nikoho, kdo by zajistil nezbytnou údržbu. MČ vyčlenila ve svém rozpočtu určitou částku, 

která by umožnila nejnutnější údržbu provést v tomto roce. 

Místostarosta p.Tumpach informoval o názoru magistrátního specialisty na revitalizace 

vodních toků Ing. Karenckeho, který upozorňuje na nutnost dostatečné kapacity koryta 

Mratínského potoka a preferuje řešení spojení retenční nádrže se stávajícím rybníkem v jeden 

objekt. 

 

2/ Centrální přečerpávací stanice splaškové kanalizace je vybavena přepadem, kterým 

odtékají přívalové vody, přiváděné sdruženou kanalizací z části Ďáblic. Toto řešení není sice 

ojedinělé, ale není ideální z hlediska životního prostředí. Do doby, než by se podařilo oddělit 

splaškovou a dešťovou kanalizaci, je však nezbytné. 

 

3/ Zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t do Spořické ulice od západu – podle panem Vlachem 

předložených snímků ze dne 23.1.2017 – byla povalena zákazová značka. Téhož dne večer 

však již byla na svém místě. Nicméně je třeba zajistit občasný dohled policie a pokutování 

porušování tohoto zákazu. Bylo by vhodné zákazovou značku ještě zopakovat před kruhovým 

objezdem na ďáblické straně. 

 

4/ KVI dále diskutovala aktuální řešení Ďáblické „návsi“ a možnost umístění chodníku i 

podél statkové zdi. Realizace této stavby se předpokládá k termínu zahájení školního roku 

v září 2017.  
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