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Zápis z jednání Komise životního prostředí a dopravy  
 19. 9. 2016,  

Úřad MČ Praha Ďáblice 
 

Přítomni: 
Ing. Alena Marušiaková 
Iva Krčmová 
Daniel Peško 
Věra Prokešová 
 
Omluvená: 
Mgr. Michaela Šárová 
 
Host:  
Táňa Dohnalová, člen Rady 
Ing. Jan Lukavec 
 
 
Soupis diskutovaných témat: 
 

 
1.Hluk 
20.6. Je potřeba vstoupit do jednání s hygienou, používat jiné hlukové limity (nižší). Paní 
Dohnalová, pan Tumpach. 
19.9. Řeší pan Tumpach, paní Dohnalová. 
Pan Drahota - hluková studie 
 
2. Mratínský potok 
20.6. Od Ďáblic byl přepad vyčištěn, odpad zůstal na břehu (uklidil ho pan Prokeš). Nutné 
řešit s vodárnou, opět protéká pitná voda. 
19.9. Komise se dohodla řešit problém Mratinského potoka přímo se starostou. 
Schůzka proběhne 20.10.2016. Informace o historii celého problému vede paní 
Prokešová. Opět je potřeba vyčistit Martinský potok od p řepadu dál – Povodí Labe.  
 
 
3. Návrh z komise výstavby a investic 
20.6. Štěpkou prorůstá tráva. Po posekání v minulém týdnu tráva zůstala na štěpce ležet a 

zcela ji zakryla. Předsedkyně komise A. Marušiaková pošle foto panu Lukavcovi a panu 
Traurigovi. Komise se shodla, že posyp štěpkou bez zpevnění podkladu není optimální řešení.  

 
Členové komise berou toto řešení jako provizorium. Rádi by měli svého zástupce při 

jednání v rámci řešení celého území budoucího centra obce. Vzhledem k tomu, že nejsou 
žádné další informace o vývoji situace s pozemkem po VŠUP ani  není komisi nic známo o 
záměru zástavby pole nad "dírou", požadují, aby vedení sdělilo občanům, zda a event. co se v 
tomto prostoru připravuje. 

 
 
19.9. Komise byla informována, že cesta od Ďáblické k Osinalické byla posypána 

štěpkou ( p. Lukavec). Samotná štěpka klouže, je potřeba přes ni vrstva mulče. 
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Dohodnuto objednání s panem Lukavcem na náklady KŽPaD a je nutno zajistit 
brigádníka na rozprostření mulče. 

 
23.9. Proběhla schůzka předsedkyně komise se starostou. Starosta informoval o 

uspořádání budoucího náměstí. Na komisi KŽPaD 20.10. byl měl předložit předběžný 
návrh zeleně. 

 
 
4. Změna  turistického značení po vytvoření nové cesty u hvězdárny 
20.6. Žlutá turistická značka je hotová, zelená turistická značka se bude dodělávat včetně 

rozcestníku příští rok. 
19.9. Beze změny 
 
5. Jednání se společností ROPID 
20.6. Výsledek jednání se společností ROPID je popsán v Ďáblickém zpravodaji červen 

2016. 
19.9. Paní Dohnalová informovala o změně trasy autobusu 202 a úpravách JŘ 103. 

Nové jízdní řády vyjdou v říjnovém zpravodaji. 
 
6. Plán činnosti komise pro rok 2016 
- kontrola ochranného pásu u skládky a jeho případné doplnění- spolupráce s RŽP 
- burza rostlin 
- ve spolupráci se sociální komisí - najít řešení pro ekologičtější nakládání s odpady v 

Ďáblicích 
- ve spolupráci s RŽP sázení nových stromů a keřů 
- pokračování spolupráce s HMP - úprava okolí hvězdárny, výměna ovocných stromů v 

sadě + ovečky 
- postupná výměna košů za pevnější - na exponovaných místech 
- spolupráce s RŽP - povolování kácení stromů 
- hluk 
-skládka  
 
19.9. Beze změny 

 
7. Sázení nových stromů 
Předsedkyně komise nabízí spolupráci při vysazování nových stromů v Ďáblicích a žádá, 

aby RŽP o této akci včas informoval. 
20.6. Proběhne na podzim 
19.9. Ve spolupráci s panem Lukavcem byla vytipována místa pro náhradní výsadbu 

plus výsadba dvou nových stromů na náklady komise KŽPaD v ulici Brigádnická. 
 

8. Neposekaná tráva 
20.6. Obyvatelé Blat si stěžují na dlouhé intervaly sekání trávy, zejména na dětském hřišti. 

I na ostatních místech obce nebyla tráva delší dobu sekána. Tento nedostatek byl částečně 
vyřešen v týdnu po 20.6. Komise chce znát harmonogram údržby zeleně v obci. 

19.9. Komise navrhuje, aby údržbu hřiště Na blatech prováděl pan Prokeš. 
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Nové body k projednání 
 
9. Investice z rozpočtu KŽPaD  
19.9. Komise se rozhodla použít peníze ze svého rozpočtu na nákup cca 2m3 štěpky-

projednáno s panem Lukavcem, viz bod 3.  
A dále na nákup dvou stromů do ulice Brigádnická, viz bod 7.  
Zbylé prostředky budou použity na úpravu a prořezání stávající zeleně, projednáno 

s panem Lukavcem. 
 
 

 
Další schůzka komise proběhne 20.10. 2016 za účasti starosty ing. Růžičky a paní 

Dohnalové. 
 
 
Zapsala :Alena Marušiaková 
 


