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Zápis z jednání Komise životního prostředí a dopravy 

23.4.2018, v 17:00h, na ÚMČ Praha - Ďáblice 

Úřad MČ Praha - Ďáblice 

Přítomni:  
Ing. Alena Marušiaková  
Věra Prokešová  
Marek Pěkný 
 
Omluven/y:  
Iva Krčmová  
Mgr. Michaela Šárová  
Daniel Peško  
 
Host:  
Ing. Jan Lukavec, ŽP 
 

Soupis diskutovaných témat:  

1. Pražský okruh (též Silniční okruh kolem Prahy, SOKP, dálnice D0)  

Komise považuje za důležité, aby všechny předkládané návrhy byly pozorně sledovány a od počátku 
připomínkovány s ohledem na zájmy MČ Ďáblice, a aby se počítalo s tím, že každá navržená varianta 
může být realizovaná. 

K projektové dokumentaci „SOKP 519 Suchdol – Březiněves, Technická studie MÚK Březiněves“ 
zpracované firmou PUDIS a.s., pro Ředitelství silnic a dálnic ČR z 12/2017 má Komise následující 
připomínky a doporučení: 

• Ve výkresové části dokumentaci nejsou zakresleny všechny významné prvky technické 
infrastruktury (např. vodovodní řad z Káraného do Prahy, plynovod ze skládky TKO Ďáblice). 

• Řešit hlukový dopad na celé území Ďáblic a navrhnout protihluková opatření na celém území 
Ďáblic. Nejenom podél Pražského okruhu, ale též podél Cínovecké (Prosecké radiály) a 
dalších míst, kde nyní již dochází a také kde vlivem výstavby Pražského okruhu bude 
docházet k překročení max. normových hlukových hodnot. 

• Řešit navýšení emisí na celém území Ďáblic a navrhnout ochranná opatření. 

• Navrhnout větrnou bariéru, která bude zároveň plnit funkci prachové clony. 

• Na celém katastrálním území Ďáblic navrhnout podél trasy Pražského okruhu na jižní straně 
pás izolační zeleně. Pás izolační zeleně doplnit i podél Cínovecké (Prosecké radiály) od cca 
navrhované křižovatky s Pražským okruhem až po křižovatku s Veselskou. 

• Řešit změnu dopravní situace v Ďáblicích. 

• Prodloužit připojovací pruhy. 

• Pražský okruh na území Ďáblic zapustit do výkopu. 
• Retenční nádrž realizovat v předstihu před výstavbou komunikace. 

• Prověřit navržené odvodnění, zda voda nebude stékat do Ďáblic a především do lokality Na 
Blatech. 

• Navržený ekodukt Ďáblice – Zdiby posunout blíže k Ďáblicím na pozici současné turistické 
trasy. 
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• Doplnit další ekodukt V Ďáblicích cca severně od ulice Řepné. 

• Na katastrálním území Ďáblic nedělat zařízení staveniště a skládky pro stavbu Pražského 
okruhu. 

Komise doporučuje, aby se při prosazování zájmů MČ Praha - Ďáblice zdůrazňovalo, že Ďáblice již 
v současné době nesou velkou ekologickou zátěž, způsobenou především skládkou TKO Ďáblice. 

 

2. Veřejné prostranství 

Ing. Lukavec informoval o nasypání štěpky do cesty v prodloužení ulice K Náměstí. 

 

3. Bytový dům Akcíz II. – výstavba startovních a chráněných bytů – vykácení hájku smíšených 
stromů 

Komise upozorňuje, že pro výstavbu akce „Bytový dům Akcíz II. – výstavba startovních a chráněných 
bytů“ bude nutné vykácet pohledově významnou krajinářskou dominantu obce - hájek smíšených 
stromů situovaný kolem stávajícího objektu Akcíz.  

Komise doporučuje, aby byl ve všech stupních projektové dokumentace řešen návrh sadových úprav 
včetně výpočtu koeficientu zeleně, a aby byl v průběhu zpracování každého stupně projektové 
dokumentace konzultován s Komisí životního prostředí a dopravy.  

Komise doporučuje, aby byl zvážen rozsah výstavby s ohledem na vykácení krajinářsky významného 
prvku obce, a aby byl hájek smíšených stromů kolem stávajícího objektu Akcích zachován v co 
největším možném rozsahu. Komise dále doporučuje, aby náhradní výsadba za vykácené stromy byla 
v co největší možné míře realizována opět v areálu objektu Akcíz. 

Komise upozorňuje, že při návrhu výstavby je nutné dodržet regulativy územního plánu, především 
koeficient zeleně. 

 

4. Rozšíření nabídky sportovního areálu SK Ďáblice, výstavba sportovní haly – vykácení 
stávajícího stromořadí 

Komise upozorňuje, že stávající stromořadí v areálu SK Ďáblice je krajinářsky velmi cenným prvkem 
v obci.  

Komise doporučuje, aby byl zvážen rozsah výstavby s ohledem na vykácení krajinářsky velmi 
cenného prvku obce a aby bylo stromořadí zachováno v co největším možném rozsahu. Komise dále 
doporučuje, aby náhradní výsadba za vykácené stromy byla v co největší možné míře realizována opět 
v areálu SK Ďáblice. 

 

5. Kácení krajinářsky cenných a významných prvků v obci  

Komise doporučuje, aby záměry, kde se předpokládá s kácením krajinářsky cenných a významných 
prvků v obci (větší a pohledově exponované prvky zeleně, stromořadí apod.), byly konzultovány 
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s Komisí životního prostředí a dopravy již ve stupni architektonické studie, a aby ve všech dalších 
stupních projektové dokumentace byl zpracováván a s Komisí konzultován návrh sadových úprav. 

 

6. Obnovení skládkové komise 

Komise doporučuje, aby vzhledem k větší aktivitě okolo skládky byla obnovena skládková komise. 

 

 

Zapsal: Marek Pěkný 

 

 


