Zápis z jednání Komise životního prostředí a dopravy
09. 02. 2015,
Úřad MČ Praha Ďáblice
Přítomni:
Táňa Dohnalová
Alena Marušiaková
Věra Prokešová
Iva Krčmová
Omluveni:
Daniel Peško

Soupis diskutovaných témat:

1.Hluk
Členové komise opakovaně žádají předložení hlukové studie, kterou si nechala zpracovat
MČ Praha-Březiněves k event. použití pro další kroky v této oblasti.
Členové, kteří byli přítomni na přednášce k hluku, dospěli k závěru, že přednáška splnila
svůj účel, i když účast byla malá a návrh paní Prokešové, aby se změřil hluk z Cínovecké
před a po otevření tunelu Blanka se setkal s velkou odezvou i v Radě MČ. Předsedkyně
komise dostala za úkol se této záležitosti věnovat.
V této souvislosti upozornila paní Prokešová na nepřipravenost výstavby přilehlých
komunikací u výjezdu z tunelu Blanka, což bude mít za následek právě navýšení dopravy
na Cínovecké. Podklad je v příloze zápisu.
2. Křižovatka Hřenská – Ďáblická
Členové komise doporučují Radě MČ, aby ve spolupráci s Policií a odborem dopravy
Praha 8 jednala o úpravě značení na této křižovatce, aby nedocházelo k používání
prudkého výjezdu na Hřenskou a opačně a uvíznutí osobních automobilů, ba dokonce i
autobusů – informace od p. Loneka, že odešle žádost za MČ k napravení situace.

3. Stížnosti na autobusový spoj č. 103 a rychlé změny jízdních řádů
Předsedkyně komise kontaktovala ROPID, Ing Chmelu, k vyjasnění některých podnětů
od občanů vztahujících se k autobusovému spoji č. 103:
- časté změny jízdního řádu
- prodloužení intervalů – o víkendech na 35 minut
- zřízení další stanice na znamení
a obdržela informaci, že MČ bude sděleno jméno a kontakt na příslušného pracovníka,
který se změnami jízdních řádů zabývá a poté bude osloven kvůli v.u. požadavkům
občanů.
4. Černé skládky v Ďáblicích a poškozené koše na odpadky
Členové komise nahlásili černé skládky a a rozšiřují o další:
- hned za plotem u díry VŠUP – roste tam počet odložených pneumatik
- u cesty v křoví tamtéž blíže k Ďáblické
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v ulici Řepná
Na Pramenech, kde se pohybují bezdomovci
Další bezdomovci působí na poli nad Ďáblickou ulicí při vjezdu do obce
poškozený odpadkový koš Nad Ovčínem – nově instalovaný na podzim a kolem něho
nepořádek ještě po silvestru – úklid byl proveden, koš bude opraven dle sdělení pana
Loneka co nejdříve.
V této souvislosti členové komise konstatují, že došlo k nárůstu počtu lidí bez domova,
kteří se pohybují a sídlí v Ďáblicích.

-

5. Mratínský potok
Zajištění vyčištění Mratínského potoka, jak bylo slíbeno v loňském roce Povodím Labe
Prevence dobrovolných hasičů – kontrola přepadu u Cínovecké
Odpověď Magistrátu na dotaz MČ na vlastníka stavby přepadu v potoce – stále nemá
komise informaci, jak je to s odpovědí.

6. Změna ÚP Z 1915
Členové komise po prostudování navržené změny jednohlasně požadují, aby Rada při
dalším projednávání této změny ohlídala koeficient zastavěnosti plochy, neboť ve změně
není určen. Vzhledem k tomu, že na pozemku nejblíže ke Statkové u Ulice Šenovské je
v územním plánu OV-C, bude snaha o koeficient C i pro novou změnu. Komise
s koeficientem C nesouhlasí a navrhuje Radě, aby se snažila zjistit, jaká výstavba se
v uvedené oblasti na tak velkém území připravuje. – zatím bez odezvy.
7. Porušování zákazu vjezdu k Ďáblickému háji na konci ulice Květnová
Členka komise Iva Krčmová poukázala na problém nedodržování zákazu vjezdu
k Ďáblickému háji. Často parkují auta až za zákazem vjezdu, také ve večerních hodinách,
kdy zajíždějí i dále. Členové komise proto navrhují
buď častější kontroly policie nebo osazení závory, která tam dříve byla instalována.
8. Změna značení v Květnové ulici – křížení Květnová U Hájovny
Vzhledem k prudkému stoupání v tomto bodě je problém, zvláště při sněhu nebo náledí,
kdy automobil jedoucí zdola Květnovou ulicí musí dát přednost zprava a těžko se pak
znovu rozjíždí. Návrh na změnu přednosti členkou komise paní Krčmovou členové
podpořili a předkládají do úvahy Radě MČ.
Další schůzka komise 9.3.2015 od 17 hodin
Zapsala :Táňa Dohnalová
Příloha: Mapka + text
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