
 
 

Zápis z 1.jednání Pracovní skupiny k odvodnění Ďáblic Městské části Praha – Ďáblice, 
konané dne 9.1.2023 od 17:30 v zasedací místnosti ÚMČ Praha – Ďáblice. 

 
 
 
Přítomni: Karel Bezušek, David Prokeš, Dis., Ing. Radimír Rexa, CSc., Michael Vlach 
Hosté: Ing. Mgr. Martin Tumpach – odešel v 18:00 
 
 
Program: 
 
1. Zmocněnec pro odvodnění Ďáblic 
R.Rexa byl zmocněn k zastupování MČ Praha – Ďáblice ve věcech technických a organizačních, které souvisí 
s odvodněním a hospodařením s dešťovou vodou v k. ú. Ďáblice v rozsahu uděleného oprávnění.   
 
2. Strategie odvodnění Ďáblic 
2.1 Vytváření zábran proti protékání dešťových vod z extravilánu do intravilánu. 
2.2 Eliminace povrchových dešťových vod z ďáblických ulic (koridory Šenovská, Ďáblická). 
2.3 Odlehčení stávající ďáblické dešťové kanalizace odpojením uličních dešťových kanalizací na západ od 
Květnové a na sever od U Parkánu 
2.4 Důsledná retence a předčištění dešťových vod před jejich zaústěním do Mratínského potoka 
(retenční nádrž u ulice Cínovecká (RN A), retenční nádrž u ulice Ďáblická (RN B), retenční nádrž u ulice 
Chřibská (RN C), retenční nádrž pro DUN Prosek I, retenční nádrž pro DUN Prosek II, retenční nádrž pro MÚK 
Březiněves (SOKP 519, 520), …). 
2.5 Promítnutí strategie do územně plánovací dokumentace (územní plán, Metropolitní plán) 
2.6 Projednání dílčích záměrů a jejich odsouhlasení s dotčenými stranami. 
2.7 DÚR, ÚR, DSP, SP, dotace SFŽP. 
2.8 Zajištění správy a úpravy multifunkčního objektu pod Cínoveckou. 
2.9 Podmínky MČ pro využití, resp. likvidaci dešťových vod v místě jejich spadu (§ 38 PSP). Aktualizace 
Pravidel na motivaci k HDV. 
2.10 Doplnění prvků HDV při rekonstrukci ďáblických objektů a komunikací. 
Pracovní skupina strategii projednala a doporučila Radě MČ Praha – Ďáblice. 
 
3. Odvodnění severo-západní části Ďáblic 
V návaznosti na rámcovou smlouvu s RŘKsČH a jednání s dotčenými stranami bude pracovní skupina 
optimalizovat klíčovou vodohospodářskou infrastrukturu (KIS), iniciovat dohodu v území, zajištění 
potřebných finančných prostředků a přípravu dokumentace pro jednotlivé stupně řízení. 
 
4. Shrnutí požadavků odvodnění na investice v reakci na dotaz z MHMP. 

 
5. Shrnutí připomínek a požadavků odvodnění pro jednání na Ministerstvu dopravy o SOKP 518,519 a 
520. 

 
6. Informace o studii odtokových poměrů Mratínského potoka. 
 
 
Jednání skončeno ve 20:00 
Zapsal: R.Rexa 

https://iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/psp/psp_2018_web.pdf
https://dablice.cz/sites/default/files/stavebni-akce/pravidlaproposkytovaniprispevkunahospodarenisdestovouvodou.pdf
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21410103?backlink=wg7l6

