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Slovo starostky

Zprávy z rady
Rada MČ Praha - Ďáblice (pro
informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z 20. jednání rady)
! vzala na vědomí výzvu z Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže,
týkající se veřejné zakázky na akci „Přístavba a úpravy objektu pro
oddíl kopané Praha 8 - Ďáblice,
Kokořínská 400“, jíž MČ Praha Ďáblice ukládá předložit veškerou dokumentaci o zadání veřejné
zakázky a vyjádření k podnětu
! vzala na vědomí informaci o pořizování vlny 08 změn ÚP SÚ hl. m.
Prahy, který má být k 31.10.2007
předložen Radě HMP a následně
zastupitelstvu HMP ke schválení
! vzala na vědomí žádost pana Jecha Jiřího a pana Plška Pavla a
souhlasila s uzavřením smlouvy o

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům p.
č. 30/1, p. č. 34 a p. č. 27/3 v k.
ú Ďáblice, kterou se řeší nová
přípojka kanalizace k objektu
p. č. 21 a p. č. 25/3 v k. ú. Ďáblice
! souhlasila za MČ Praha Ďáblice jako zřizovatel školy:
= s uzavřením dohody o stanovení počtu tříd v mateřské
škole pro školní rok 2007
2008
= s povolením výjimky z počtu
dětí ve třídách mateřské školy na 28 dětí v jedné třídě a z
počtu žáků jednoho oddělení
školní družiny na 33 žáků
! souhlasila s návrhem výše odměn neuvolněným funkcionářům stanoveným v souladu s

NV č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva,
ve znění NV č. 337/2004 Sb.
poslední změnou NV
614/2006 Sb. s účinností od
1.10.2007 a jejich vyplácením
v této výši od 1.10.2007
! souhlasila, aby po dobu nepřítomnosti starostky MČ Praha
- Ďáblice z důvodů čerpání
řádné dovolené (3.10.
15.10.2007), byla MČ Praha Ďáblice ve věci stavební akce
„stavební úpravy mateřské
školky nástavba pavilonu E“
zastupována,a to včetně podpisového práva,zástupcem
starosty JUDr. Tomášem Engelem

Užívání znaku
městské části

Městská část si vyhrazuje
právo domáhat se v rámci soudního i správního řízení uložení
povinnosti žalovanému zdržet se
zásahů do práva ke znaku Městské části, tj. zejména přestat
vyobrazovat znak na jím vydávaných publikacích, dále omluvy a
finančního narovnání.

Kontejnery v obci

V poslední době se v našich
schránkách objevují podobně jako
před volbami anonymní texty. Nebudu se vyjadřovat k obsahové stránce,
jsme ve svobodném státě a autor,
jistě dospělý jedinec, si je jistě vědom odpovědnosti za své verbální či
písemné projevy. To se týká i gramatické stránky těchto materiálů.
I když možná, že právě nejistota
v tvrzení i tápání v gramatice je
právě ten důvod, proč se autor (či
autoři ?) nepodepíše, odvaha chybí a
je to spíše úsměvné, než vážné.
Závažná je jiná věc, a to neoprávněné užívání znaku městské
části na tiskovině. Znak byl užit
jinou osobou, než která je k tomu
oprávněna zákonem č.128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, přičemž
této osobě nebyl ani udělen souhlas s
užíváním znaku podle § 34a tohoto
zákona.
Městská část podobně jako jiné
instituce (či politické strany) si musí
chránit užívání svého symbolu.
Pokud by například nějaká politická
strana zastřešila text povolením užití
svého loga (chráněné známky) v
rámci nějaké tiskoviny, jedná se o
oficiální materiál a s tím souvisí i její
odpovědnost za obsah (věcný i gramatický). Ve zmíněných anonymních letácích se naopak autor pouze
užitím příbuzných barev politické
strany (bez loga !!) snažil dodat punc
oficiality a stranickosti.
Nejsme oprávněni řešit možné
poškozování oficiální politiky politických stran, nicméně ve věci zneužití symbolu městské části PrahaĎáblice došlo k úmyslnému poškození, zneužití a hrubého znevážení
znaku MČ. Anonymní vydavatel se
užitím znaku a barevné příbuznosti s
politickou stranou snažil dodat
zmíněné publikaci zdání serióznosti.

V
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zpracoval tajemník ÚMČ

Určené termíny:
24. a 25. listopadu 2007
(sobota a neděle)
Odvoz kontejnerů vždy
v neděli ve 13°°hodin.
Kontejnery
budou přistavovány
na obvyklých stanovištích

Tomáš Engel

Šetření Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže

N

Někteří zastupitelé MČ
Praha Ďáblice ve složení Vladimír Novotný (ODS), Tomáš
Poštulka (ODS), Tomáš Fatrle
(ODS), Martin Lukeš (ODS),
Martin Křížek (Ďáblice občanům), Věra Prokešová (Ďáblice
občanům) a Zdenka Fišmistrová
(Ďáblice občanům) dali dne
13.9.2007 podnět k přezkoumání
postupu MČ Praha - Ďáblice při
zadávání veřejné zakázky. "Přístavba a úpravy objektu pro oddíl
kopané Praha 8 - Ďáblice, Koko-

řínská 400“ Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže.
Předsedou komise pro výběrové řízení byl zastupitel Vladimír Novotný.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dopisem ze dne
17.10.2007 sdělil, že po přezkoumání všech úkonů zadavatele, tj.
naší městské části,neshledal
důvod pro zahájení správního
řízení.
Bez komentáře.
Tomáš Engel

O ukončené stavbě školky se
dočtete v příspěvku pana T. Engela a
o dokončení další stavby v TJ Ďáblice včetně fotodokumentace se dočtete v dalším čísle Zpravodaje.
Momentálně řešíme s investorem (Magistrátem hl. m. Prahy)
stavbu domu na místě kina. Filosofie
MHMP je, že by bylo optimálnější
postavit zde dům nájemní s malometrážními byty. Roli v tomto řešení
hraje především finanční problém,
neboť státní dotace na původně
plánovanou stavbu domu s chráněnými byty je dle nových platných
kritérií cca 6 mil. Kč, což ve výsledku představuje desetinu předpokládaných nákladů. A to je dle magistrátu zanedbatelná částka na to, aby se
stavba realizovala. Naše městská
část má přesto zájem postavit tu
objekt, kde by našli zájemci o bydlení s pečovatelskými službami útočiště.
Proto ještě bude jednáno v této
věci s radním hl.m.Prahy Jiřím Janečkem a pokud bude rozhodnutí
magistrátu nezvratitelné, jsme připraveni hledat další možnost, jak
dům či penzion pro seniory postavit.
O dalších krocích v této věci budete
informováni.
Co se týká další živé stavby v
budoucím areálu Vysoké školy uměleckoprůmyslové po výběru zhotovitele na pokračování stavebních prací
„Příprava území pro výstavbu I.
etapy objektů VŠUP v Praze Ďáblicích“ pokračuje firma Metrostav v
terénních úpravách zájmového
území a dalším vytěžení zeminy. Ze
strany naší městské části byl vznesen
požadavek na odizolování bytové
zástavby ze západní strany od ul.
Osinalické plechovým oplocením.
Na pozemcích bývalé zahrádkářské
kolonie došlo k částečnému odstranění zeleně, pokud byla situována v
místě stavební činnosti. Nahrazena
bude v rámci celkové rekultivace
zeleně a nového pojetí zeleného
pruhu jako veřejného parčíku v režii
VŠUP na závěr stavby.

O

Danuše Ševčíková,
starostka

Internetové stránky MČ Ďáblice
Milí čtenáři, vážení sousedé,
stále se ke mně dostávají
informace, že někteří z vás
dostávají zpravodaj pozdě,
případně jej nedostávají vůbec.
Neznám příčinu tohoto stavu,
ale mohu informovat o
alternativní možnosti, jak se k
hledaným informacím dostat i
jiným způsobem a včas. Tou
možností pro mnohé z vás
mohou být internetové stránky
MČ Ďáblice.
Ďáblický zpravodaj
elektronicky
Ďáblický zpravodaj je na
webu vystavován hned, jen co z
tiskárny dostaneme zpravodaj
tištěný. Zpravodaj ve formátu
pdf naleznete v sekci „Ďáblice“
prokliknutím na tlačítko
„ Ď á b l i c k ý Z P R AV O D A J “ ,

M

nebo zkráceným způsobem,
prokliknutím červeného tlačítka
„Ďáblický zpravodaj“ přímo z
titulní stránky.
Stručný souhrnný přehled
novinek a aktualizací
Další službou, která vám
může zlepšit komfort získávání
informací je „zasílání novinek a
zpravodaje“. Opět stačí na
titulní straně kliknout na červené
tlačítko (v pravém sloupci) a
zaregistrovat svou e-mailovou
adresu, na kterou si přejete 1x
týdně, vždy v pondělí ráno,
dostávat stručný souhrnný
přehled o nových zprávách na
úřední desce, nástěnkách, o
článcích, aktualizacích a o
vystavení nového čísla
zpravodaje. V případě, že si v
budoucnu nebudete zasílání již

přát (např. stěhování z Ďáblic či
pouhý nezájem o zprávy z tohoto
webu), není se čeho obávat - opět
stačí jedno kliknutí pod textem
některé z pondělních zpráv a vaše
registrace je zrušena (vaše emailová adresa není nikde nijak
archivována).
Počet návštěv internetových
stránek a uživatelů roste,
děkujeme.
Jestliže jsme na začátku září
informovali o počtu návštěv cca 12
000, pak na začátku listopadu je to
již dvojnásobek. Doufáme, že
poroste i kvalita poskytovaných
služeb. Budeme rádi za každou vaší
připomínku nebo nápad, které nám
mohou pomoci naše ďáblické
stránky zlepšovat. Děkujeme.
Miloš Růžička
www.dablice.cz
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Skládka
a webové stránky

V

V současné době díky aktivitě MČ a její
Komise životního prostředí se rozeběhl proces
vyjadřování vůči Dokumentaci o posuzování
vlivů na životní prostředí ve věci rozšíření II.
etapy skládky (EIA).
Vzhledem k tomu, že opět kulminuje vlna
drbů a šeptandy, rozhodli jsme se na webových
stránkách MČ Ďáblice umísťovat oficiální dokumenty a vyjádření, týkající se odpadové problematiky v naší městské části.
Proto zde naleznete různé materiály přes
kladné vyjádření k Oznámení záměru Ďáblice,
II. etapa skládky odpadů rozšíření naší Komise
pro výstavu a investice (Komise v té době vedená
zastupitelem Novotným), dopis primátora Béma
Ministerstvu životního prostředí nebo vyjádření
k EIA naší MČ.
Někteří ďábličtí občané neznají (nebo nechtějí znát) pozadí existence skládky v našem
katastru či její možné prodlužování. To je i další
důvod, proč RMČ ve spolupráci s předsedou
Komise životního prostředí Milošem Růžičkou a
jejími členy zřetelně a racionálně postupuje ve
smyslu odborných vyjadřování.
MČ spolupracuje se specialisty na odpadový
program vzhledem k tomu, že Ministerstvo
životního prostředí si vyžaduje u dotčených stran
(tedy i u MČ Ďáblice) názory a připomínky. Tyto
naše materiály musí být na odborné úrovni, aby
obstály při konfrontaci s materiály typu EIA a
samozřejmě je nelze připomínkovat populistickými výkřiky, že se něco líbí nebo nelíbí, ale je
nutné postupovat naprosto chladnokrevně a
hlavně odborně. Odpadová lobby má mohutné
zázemí napříč politickým spektrem a najímání
expertů na oponenturu či obhajobu není pro ni
ekonomickým problémem.
Radní hlavního města Prahy Petr Štěpánek
při ústním jednání potvrdil zájem Prahy na rozšíření stávající II. etapy o 1 sekci.
Tomáš Engel

Zelené kupky

P

Prosíme občany, aby nenechávali posekanou trávu či větve ze svých
zahrádek na chodnících či komunikacích, ale odváželi je do určených
kontejnerů pro bioodpad.
Pro naši městskou část je kontejner přistaven zdarma pro všechny
naše občany vlevo, vedle vjezdu do
areálu .A.S.A..
Zároveň žádáme, aby do přistavených kontejnerů nevhazovali
tento biodpad včetně obalů.
Jakýkoliv jiný odpad celý kontejner
znehodnocuje a potom musí být
vyvážen na skládku jako odpad
všeobecný, který se již dále nezpracovává. MČ zajišťuje odvoz tohoto
„privátního“ bioodpadu z ulic a
chodníků do kontejnerů pouze ve
výjimečných (zejména sociálních)
případech. Děkujeme.
Tomáš Engel

Zimní údržba komunikací
v období 1.11. 2007 - 31.3. 2008
1/ TSK Praha sever zajistí úklid komunikací:
Hřenská, Šenovská, Kokořínská (část),
Ďáblická, Kostelecká
2/ Dopravní podniky zajistí úklid zastávek
MHD :
Květnová, U Spojů, Ďáblická, Liběchovská,
Kokořínská, Na Štramberku, Na Lukách
3) MČ Praha Ďáblice zajistí úklid těchto
lokalit při kalamitě, případně v odůvodněných případech:
! „obytná zóna“ ulice směrem od lékárny
k Battistově cihelně
! náměstí - chodník ulice Hořínecká od
komínu směrem k ul. Ďáblická (strana u
komínu)
! náměstí Koníčkovo - úhlopříčné chodníky
! chodník u zastávky Na Štramberku (ul.
Šenovská)
! chodník v ul. U Parkánu pod pomníkem
padlých
! chodník pod hvězdárnou směrem k ul.
K ovčínu
! chodníky před bytovými domy ve správě ÚMČ č.p. 553, 339, 161, 160, 88, 66,
18
! místní komunikace ul. Květnová, Říj-

nová, Zákupská, Skalnická, Buližníková,
Liběchovská, Ke Kinu, Kučerové, Na znělci, K Lomu, komunikace ul. Legionářů,
Chřibská, Županovická, Humenecká, Dražetická, Březnová, Zářijová, Červnová,
Červencová, Srpnová, Borotická
! chodník před kaplí Nejsvětější Trojice
! chodník mezi ul. Kučerové a Květnovou
(nad školkou)
! chodník před vstupem na hřbitov
ostatní místní komunikace
úklid bude zajišťován operativně jen v
případě potřeby.
4/ MČ nebude zajišťovat sjízdnost a schůdnost na úsecích místních komunikací:
! zastávky MHD : Skládka Ďáblice
! chodníky:
ul. Hřenská od zastávky MHD Květnová
směr ul. Ďáblická
ul. Mannerova (v úseku podél RD Francových)
ul. Ďáblická od areálu POLICIE směrem na
Březiněves
od hřbitova (ul. K Lomu) směrem k bytovému domu č.p. 160/4 (Akcíz)
! chodníky, kde povinnost úklidu je přenesena vyhláškou MHMP na majitele přilehlého
objektu

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.
Termíny přistavení:
12.11. 2007 od 12,30 do 15,00
10.12. 2007 od 9,00 do 11,30
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter, označeném
logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném na pěší zóně
na rohu ulic Osinalická a Hořínecká (u bývalého kina) v Ďáblicích.

Koncem roku 2007 budou oznámeny termíny pro další období.
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.

Mateřské centrum
v Ďáblicích?

M

Milí rodiče,
máte pocit, že Vám v Ďáblicích a v nejbližším okolí také
chybí místo, kam byste si mohli
chodit se svými dětmi hrát v
případě špatného počasí, kde
byste chtěli nechat čas od času
pohlídat malé děti a kam byste
si mohli jít zacvičit s dětmi i bez
nich? Mně jako mamince tu
takové místo trochu chybí a tak

jsem se rozhodla udělat anketu
mezi místními rodiči, jestli také
mají o podobné zařízení zájem
a jakým směrem by jej chtěli
vést.
Právě na základě Vašich
n á z o r ů a s Va š í p o m o c í b y
podobné centrum mohlo být v
okolí založeno.
Prosím tedy o vyplnění
dotazníku a jeho následné
odeslání či odevzdání.
Odpovědi nejsou nijak závazné
a budou nám pomáhat při

případném zakládání a přípravě
aktivit Mateřského centra v Ďáblicích.
Prvním krokem při založení
Mateřského centra v Ďáblicích
bude občanské sdružení, jehož
cílem bude zřízení Mateřského
centra a jeho dalšího vedení. Členy tohoto občanského sdružení se
můžete stát i vy.
Mgr. Lucie Jandova
Vaše podněty a dotazy můžete
zasílat na e-mailovou adresu mcdablice@seznam.cz
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Řekneme po 15-ti letech existence skládce v Ďáblicích opět ANO či NE ?
aneb
shrnutí zkušeností a nových informací, které Komise ŽP ve spolupráci s MČ a s dalšími občany o skládce získala.

Severní okraj Prahy (Dolní Chabry, Zdiby,
Ďáblice, Březiněves, Čakovice, Letňany) je v
posledních letech místem stavebních investic a
skládek, které svou velikostí a závažností patří
mezi největší v ČR a mnohé jistě snesou
srovnání i v měřítku celoevropském. Všechny se
střetávají resp. budou střetávat na malém, dříve
velmi hodnotném území, které pro obyvatele
celé Prahy a okolí plnilo řadu potřebných,
kvalitu života v hlavním městě zlepšujících
funkcí.
Negativní vlivy zejména níže jmenovaných
staveb se zde koncentrují a nebezpečně násobí.
Jsou zásahem do krajiny i do života nás všech.
Co dobrého a kolik špatného nám tyto rychlé a
intenzivní změny přinesou?
Máme na mysli zejména:
1. dálnici D8
2. hlavní a jediný severní silniční tah
Mělník, Dubá, Česká Lípa a dále do
Německa a Polska
3. křížení všech výše uvedených hlavních
dopravních tahů v plánované
kapacitní mimoúrovňové křižovatce
významu a velikosti celoevropského
dopravního uzlu
4. již naplánovaný a tvrdě prosazovaný
SZ okruh R1 519, varianta „Suchdol
Březiněves"
5. nákupní centrum Čakovice
6. t r v a j í c í e x p a n z i O C L e t ň a n y a
výstavbu dalších křižovatek a
komunikací, které OC svou existencí
dále vyvolává
7. průběžně se zvyšující počet provozů
mezinárodních logistických a
skladových center (směrem z centra, v
budoucnu dle územního plánu i
směrem do centra hl. města)
8. letecký koridor (Praha Ruzyně), který
chce svou kapacitou v krátké době
patřit mezi první 3 největší v Evropě a
připravované mezinárodní letiště
Vodochody
… a tím výčet ještě nekončí. Je nutné zmínit
chaberskou (již uzavřenou) skládku, která je
příkladem naprosto bezohledného zacházení s
odpady, přírodou i zdravím obyvatel a bez
nadsázky ji lze označit za ekologickou bombu.
Jen doufejme, že se zdaleka nestane vše to
negativní, co se díky způsobu jejího provozování
a sanace ještě může stát.

Skládka Ďáblice
Poslední stavbou, kterou chceme jmenovat a
současně o ní blíže informovat je skládka
Ďáblice, která je umístěna jen několik stovek
metrů od tolik problematické skládky chaberské
i od v.u. staveb, a která byla v posledních týdnech
opět živě diskutována:
O umístění skládky bylo rozhodnuto
30.6.1992, tedy již před 15-ti lety!!! Skládka
byla původně úložištěm nebezpečných odpadů a

teprve v dalších letech bylo toto určení
zpřísněno. Skládka je stále plně fungující a
závazné stanovení cílové velikosti skládky je
stále v nedohlednu.
Ta k j a k o s e k ů l n a n a n á ř a d í v
zahrádkářské kolonii nenápadně a postupně
zvětšuje, až z ní vyroste zděná obytná
budova, stejně tak se „naše“ skládka má
postupně a nenápadně/nápadně dále
rozšiřovat po tzv. etapách tak, aby doba
skládkování mohla být snadno prodlužována
o mnoho dalších let, během kterých by zde
bylo uloženo určitě dalších cca 1,5 milionu
tun odpadu. Kolik takových rozšíření nás
vlastně ještě čeká?
Odpovědnými osobami je tvrzeno, že
další rozšíření skládky bude „samozřejmě“
opět zcela neškodné a že např. další stovky
tisíc a více nákladních automobilů ročně,
které budou skládku obsluhovat, nijak
neovlivní (v součtu s vlivy dalších výše
jmenovaných staveb) životní prostředí v
dotčených obcích!
Zarážející byla i snaha úplně vyloučit
rozšíření skládky ( II. Etapa rozšíření) ze
zákonem nařízeného „posuzování vlivu na
životní prostředí“ EIA! To se naštěstí nestalo
a hodnocení vlivů skládky na životní
prostředí podle zákona č.100/2001 Sb. právě
probíhá. Byla zpracována stanovená
dokumentace a ta je nyní postupně
předkládána k veřejnému posouzení a k
podání připomínek dotčeným osobám i
veřejnosti - tedy nám občanům, kteří žijeme
v okolí skládky. Celou dokumentaci ze dne
31.7.2007 (kód záměru MZP 152) naleznete
v Informačním systému EIA na
internetových stránkách CENIA a na
stránkách Ministerstva životního prostředí
http://eia.mzp.cz/eia . K dispozici je také v
sekretariátu Úřadu MČ Ďáblice. Odborné
vyhodnocení této dokumentace má potvrdit,
nebo vyvrátit plán na další rozšiřování
skládky Ďáblice a tento proces můžeme
svými postoji ovlivnit my všichni.
Dosavadní argumentace MČ a komise
ŽP Ďáblice naleznete v dokumentech (viz
příloha) a skládají se ze 3 částí: úvodního
rámcového dopisu a dvou doplňků, které
obsahují podrobný rozbor Dokumentace.
Přečíst si je také můžete na internetových
stránkách www.dablice.cz (kapitola:
SKLÁDKA Ďáblice), nebo přímo na adrese
www.dablice.cz/skladka-dablice

Skládka ANO / NE ?
Lze diskutovat o vhodnosti skládkování,
o nutnosti skládkovat přímo ve městě
uprostřed bytové zástavby, o tom, zda
plánovaná velikost skládky bude unikátem,
… lze diskutovat o životnosti izolačních
materiálů a vlastnostech podloží skládky, o
biochemický procesech v tělese skládky, lze
diskutovat o zápachu, o stálé přítomnosti
požárů a nebezpečnosti spalin hoření, o tom,

zda i moderní skládka má vliv na naše zdraví,
jaké finanční a další kompenzace vůbec mohou
tyto negativní vlivy vyvážit, co je spravedlivý
podíl finančních prostředků, které za nás město
Praha z provozu „naší“ skládky získává a jejich
část nám přerozděluje, na co jsou tyto prostředky
vynakládány atd., atd. A určitě se můžeme ve
svých závěrech lišit. Máme ale i mnoho
společného:
Všichni můžeme zvážit, zda nejsou dotčena
a krácena práva na vyjádření dalším občanům,
minimálně MČ Dolní Chabry, Zdiby a Čakovice,
kteří do procesu posuzování nebyli přizváni.
Všichni si můžeme promyslet budoucnost
skládky a budoucnost svého domova, který v
případě našeho souhlasu bude na dalších mnoho
let spojen s hromadou odpadků dlouhou kilometr
i více.
Všichni můžeme zhodnotit míru rizika z
p r o v o z o v á n í t a k v e l k é s k l á d k y, v m í s t ě
kumulace mnoha dalších negativních vlivů (viz
výše) a seznámit se s existující dokumentací
popisující další rozšiřování skládky, s návrhy na
případné finanční a další kompenzace a porovnat
vše se svou zkušeností a citem.
Všichni můžeme zvážit, jak objektivně a
zodpovědně je prodlužování skládkování
plánováno, dokladováno a jak nestranně a
poctivě jsou zdravotní, hygienická a ekologická
rizika posouzena.

Závěrem
Každá skládka je v podstatě hromada
neznámé směsi odpadů, která je oddělena uměle
a na velmi krátkou dobu od okolního prostředí,
pak dojde k jejich propojení se všemi důsledky z
toho vyplývajícími. Čím větší skládka, tím větší
následky je nutné předpokládat a později řešit.
Kdy nastane ten okamžik, kdy je nutné říci „už
dost“? Nastal již tento okamžik? Jak dlouho ještě
můžeme smlouvat s pravdou? Kolik skládek
velikosti té ďáblické je v Evropě ještě
provozováno? Čím více názorů zazní, tím lépe.
Děkujeme všem za dosavadní zájem,
výborné podněty a pomoc při naší práci.

Miloš Růžička,
Komise ŽP v Ďáblicích
(ruzicka@trimedia.cz)

P.S.:
Prosba: Ať již se obracíte přímo na radu,
zastupitelstvo, nebo na nás (osobně či mailem),
je žádoucí posílat pokud možno věcné
připomínky. Vítán je samozřejmě každý názor a
již předem za něj děkujeme, ale v dané situaci
nemá tak velkou váhu prostý, byť zcela legitimní
postoj typu „chci / nechci skládku pod svými
okny“. Je potřeba vést své připomínky směrem
konkrétních výhrad nebo kladných názorů.
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ĎÁBLICKÝ
ZPRAVODAJ

Vítání občánků Ďáblic

S

Stalo se již velmi dobrou tradicí v obci, že
sociální komise pod taktovkou předsedkyně komise Dr. Bártové pořádá vítání nejmladších občánků Ďáblic. V letošním roce byla dvě slavnostní shromáždění a to 22. a 30. 10. 2007. Prvního
setkání se zúčastnilo 19 oslavenců, druhého 20.
Proti loňskému vítání je to značný nárůst.
Slavnostní shromáždění zahájila Dr. Bártová, občánky uvítala starostka obce paní Danuše
Ševčíková jak krátkým projevem, tak obdarováním každého mimina upomínkovou listinou a
malým dárkem. Mimina se chovala velmi ukázněně, rodiče nadšeně a prarodiče více než hrdě.
Rodiče, prarodiče, pozvaní amatéři i profesionál
nafotili celkem několik stovek fotografií, byla
natočena dlouhá videa.
Ke slavnostní atmosféře přispěl také dětský
sbor z naší mateřské školky. Na kytaru jej doprovázela paní učitelka Jitka Vaňková a na elektronické varhany paní učitelka Iveta Fraňková. By-

Pan Dr. Miloslav Wimmer
oslavil 85 narozeniny

Z

Zástupci obce s dalšími občany v čele se starostkou obce paní Danou Ševčíkovou navštívili
pana Dr. Miloslava Wimmera, aby mu poblahopřáli k jeho významnému jubileu. Naše hostitelka, paní Wimmerová, nám připravila bohatý stůl
pochoutek, kde dominoval chodský koláč.

lo až neuvěřitelné, jak se ti malí
caparti naučili
řadu dlouhých
písniček a básniček. Nevím komu
poděkovat více,
dětem nebo oběma učitelkám,
které s dětmi program nacvičily.
Děti byly odměněny malým dárkem a bouřlivými
ovacemi. První
ke vkusně připrav e n é m u o b č e rstvení přisedl
sbor z mateřské školky. Bylo vidět uvolnění i
hrdost na úspěch jak dětí, tak obou učitelek.
Po skončení programu přisedli k připravenému občerstvení oslavenci s rodiči i prarodiči.
Kromě uvítání občánků se mnozí rodiče i

Z Chodska sama pochází a ráda tam zavítá navštívit příbuzné i zavzpomínat na své
mládí. Mírně si postěžovala, že někdy nyní
vstává velmi brzy a chodí spát až po desáté,
aby stihla především pečení koláčů pro skupiny gratulantů.
Pan Dr. Wimmer je skutečně osobnost.
Byl avantgardní ve své profesi, např. navrhl
první panelový dům v ČSSR, v kterém i bydlí. Při naší návštěvě se o konstrukci domu
rozpovídal - pro řešení využil bioniku, např.
pro konstrukci
stropu využil tvar
přesličky.
V obci se značně zúčastnil veřejného života.
Mnohým pomohl
s návrhem rekonstrukce domu či
p ř í s t a v b y. B y l
kronikářem obce
o d r. 1 9 8 6 d o
r.2005. Již před
tím však řadu let
p r a c o v a l v r edakční radě Zpravodaje a často na
jeho stránkách
seznamoval čte-

strana 5

prarodiče vzájemně prvně setkali a projednali
„sousedské vztahy“, což je další přínos této akce
pro pohodu v obci.
text a foto: Z. Sobotka
kronikář obce

náře s historií Ďáblic. Byl iniciátorem a klíčovým autorem krásné knihy „Ďáblice“, kterou
vydalo nakladatelství Maroli v r. 2000.
Panu Dr. Wimmerovi přejeme do dalších let
hodně zdraví a zachování jeho typického častého
úsměvu.
text a foto Z. Sobotka
kronikář obce
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Nový, růžový pavilon
mateřské školky otevřen
Dne 15.10.2007 slavnostně otevřela starostka obce paní Danuše
Ševčíková nový pavilon mateřské školky v naší Městské části Praha
- Ďáblice. Toto slavnostní otevření se uskutečnilo v přízemí otevíraného pavilonu za přítomnosti řady hostí. Na slavnostním otevírání,
kromě starostky, měla krátký projev ředitelka školy paní Milada
Bulirschová a předseda představenstva realizační firmy Fanstav a.s.
pan Martin Šafránek.
Mateřská školka v Ďáblicích sestávající z pěti budov (čtyři
školní pavilony a jedna hospodářská budova) umístěných v zeleni
se začala budovat v r. 1978 a byla slavnostně otevřena v r. 1981.
Bohužel zub času hlodal poměrně rychle, třídy ani zázemí neodpovídalo současným požadavkům, školku bylo třeba kapacitně rozšířit. První pavilon, žlutý, byl plně rekonstruován v r. 2002 s nákladem 8 mil. Kč. Druhý pavilon, zelený, byl rekonstruován nákladem
9 mil. Kč. Současně otevíraný pavilon, růžový, byl rekonstruován
nákladem 5mil. Kč. Návrh rekonstrukce všech tří pavilonů provedl
architekt Václav Kubec.
Ze starého pavilonu prakticky zůstaly jen obvodové zdi, vše
ostatní je nové. Jak dokládají fotografie, nový, růžový pavilon
upoutá moderní architekturou zapadající do okolí. Vnitřek září
novotou i rozlohou. Přízemí je již plně vybaveno nábytkem i zajímavými hračkami a čeká jen na příchod „studentů“ mateřské školky. Na vybavení školky přispěla firma .A.S.A. částkou 250tis. Kč.

D

Z. Sobotka,
kronikář obce

foto: Z. Sobotka

Pavilon "E"mateřská školka

D

Další dobrá věc se podařila! V dnešní době, která je plná negativních
informací (často mi připadá, že jsou pro některé spoluobčany atraktivnější),
se opět v Ďáblicích úspěšně podařila dokončit další stavba již třetího pavilonu mateřské školky. Objekt slavnostně otevřela naše paní starostka Dana
Ševčíková a paní ředitelka ZŠ a MŠ Milada Bulirschová.
Máme z toho všichni radost, přijďte se podívat.
Tomáš Engel

foto: archiv

foto: Z. Sobotka

Výlet seniorů
Podzimní výlet seniorů se tentokrát uskutečnil ve středu 26. září. Navštívili jsme barokní
komplex Kuks, kde jsme obdivovali sochy M.B.

Brauna spodobující lidské ctnosti i neřesti.
Nenechali jsme si ujít ani prohlídku bývalého hospitalu (špitálu) s lékárnou.
Naše putování pro Hradeckém kraji jsme
zakončili v Novém Městě nad Metují. Tam
jsme se posilnili obědem,
abychom měli dost energie na prohlídku krásného barokního zámku,
který je nedílnou součástí
městské památkové
rezervace. Ti, kteří měli
ještě dostatek sil vystoupali i na věž Máselnici,
odkud byl krásný pohled
na nově upravenou zámeckou zahradu.
Všech 42 účastníků
se podle svých slov domů
vracelo příjemně unavených, ale spokojených.
za sociální komisi
Jana Bártová

ˇ
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Ďáblice minulosti a dneška

M

Můj manžel, ďáblický rodák, vzpomíná na to,
jak sváděli klučičí bitvy jílovými koulemi v
blízkosti cihelny, která stála stranou stanice „ U
spojů“. (Sráz na rozhraní podnikového areálu a
polí je vant, kde se zastavila těžba jílu.) Vzpomíná, jak táhnul vozík klidnou ulicí mezi zahrádkami směrem na Čakovice. Jel s dědečkem do
čakovického železářství na nákup. Já jsem se do
Ďáblic přistěhovala před čtvrt stoletím. Ač původem z venkova jsem zde brzy zakotvila, protože i
zde u Prahy, kde jsem studovala, jsem mohla
zahrádkařit a chovat domácí zvířata. V krásném
Ďábličáku mi vadily jen ty asfaltové cesty.

Jaké jsou dnešní Ďáblice? Od roku 1989
se nyní již městská část a její okolí velmi
mění. Rychle přibývají silnice, dálnice,
obchodní centra, sklady.
Chodívám se dívat na západ slunce od
křížku nad naší obcí. Když slunce zapadne,
rozhlédnu se po Ďáblicích a pohlédnu do
kraje. Dívám-li se ke skládce, (zpočátku
jsem jí říkala Ďáblický Říp) něco ve mně
říká: „Už dost“. Vybaví se mi některé z lidských výtvorů monstrózních rozměrů - scelené lány, velkochovy dobytka, drůbeže,
gigantické výškové budovy, které se zprvu
jevily progresivní, ekonomické, později se
ukázaly .............jinak.

Hvězdárna Ďáblice

Otevírací doba: Po 18-21/Čt
19-21/ Pá 16.11. 19-21/Ne 1416.
PŘEDNÁŠKY astronomické ,
přírodovědné a cestopisné v
pondělí od 18:30.
12.11. Pavel Rešl: Austrálie a
Tasmánie příroda, země, lidé.
26.11. doc. RNDr. Martin Šolc,
CSc.: Slunce - historicky první
l a b o r a t o ř a s t r o f y z i k y.
(přednáška k Mezinárodnímu
heliofyzikálnímu roku IHY
2007)
FILMOVÉ VEČERY v pondě-

lí od 18:30.
5.11. APOLLO 10, APOLLO 11.
19.11. APOLLO 12, APOLLO 14
POZOROVÁNÍ OBLOHY
dalekohledy Čt 19-21/Pá 16.11.
19-21/Ne 14-16 a v Po 5.11.a 13.11.
20-21 za jasného počasí. Volně
přístupné bez objednání.
Denní obloha:Slunce-povrch se
skvrnami
Noční obloha:Měsíc-od 15.11. do
28.11. Mars - ve druhé polovině
listopadu. Uran - za dobrých podmínek.

PROSINEC 2007
stavy - po celý prosinec. Hvězdokupy, mlhoviny - za bezměsíčných
večerů. Při nepříznivém počasí
(zataženo) se koná promítání filmů
spojené s prohlídkou přístrojového
vybavení hvězdárny.
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
vždy ve čtvrtek 17:30 18:30 mohou hvězdárnu navštívit předem
objednané skupiny návštěvníků (5
až 20 osob - vhodné pro rodiny s
dětmi, školy). Program: pozorování oblohy nebo promítání filmů.
ŠKOLNÍ POŘADY
V Po, Út, St, Čt a Pá v 8:30 a 10:30
pro předem objednané školní výpravy. Bližší informace a objednávky na č. 283910644.
VSTUPNÉ:
dospělí ......... .........20 Kč..... 30 Kč
mládež,důchodci....10 Kč.....15 Kč
Doprava: -konečná MHD sídliště Ďáblice (bus 136, 181,183, tram
10, 17, 24) a 10 min pěšky - stanice
Ďáblický hřbitov nebo Květnová
(bus od metra C Ládví 103, 345,
368) a 5 min pěšky - konečná
MHD Ďáblice - Šimůnkova (bus
175, 181) a 10 min pěšky - stanice
U spojů (bus 202) a 10 min pěšky

C

Otevírací doba: Po 18-21,Čt
18:30-20:30/ Pá 14.12. 18:30 20:30/ Ne 14-16. Po 24. (večer)
a 31.12.2007 zavřeno.
PŘEDNÁŠKY astronomické,
přírodovědné a cestopisné v
pondělí od 18:30.
10.12. Petr Adámek:ZIMNÍ
OBLOHA zajímavé úkazy a
objekty.
FILMOVÉ VEČERY v pondělí od 18:30.
3.12. APOLLO 15 a 16 .
17.12.Jeho jasnosť Slnko,
Karlův most paprsek staletími.
POZOROVÁNÍ OBLOHY
dalekohledy Po 3. a 17.12. 2021, Čt 18:30-20:30/ Pá 14.12.
18:30 20:30/ Ne 14-16 za jasného počasí.V Po 24. (večer) a
31.12. zavřeno.Přístupné bez
objednání.
Denní obloha: Slunce - povrch
se skvrnami
Noční obloha: Měsíc - od 13.12.
do 26.12. Mars - po celý prosinec. Uran - za dobrých podmínek.
Dvojhvězdy,vícenásobné sou-

Milada Stroblová

-----------------------------------------------------------------------
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Vyciťuji, přemýšlím. Můžeme dále nechat
vznikat nové a nové domy, rozšiřovat skládku.
Možná přijdou do obce tací obyvatelé, kteří se
budou z okna svého domu u skládky koukat na
auta vyklápějící odpad a budou klidní, protože
skládka je dobře řízena. V pohodě budou vnímat
hluk dálničního a leteckého provozu. Jejich plíce
budou odolávat jemnému neviditelnému prachu.
Můžeme však moudře dotvářet prostředí svého
života, vyvažovat negativní vlivy, které již jsou
dnes dané a minimalizovat vznikající. Minulé
generace nám předaly krásný Ďáblický háj nad
obcí vrcholící buližníkovou skalou s hvězdárnou. (Krásně tu kvete hvozdík kartouzek.) Odtud
se do kraje až k hraničním horám dívalo nespočet
očí našich předků. Na co se odtud budou dívat
naši potomci?

--------------------------------

Zal.: 1956
182 00 Praha 8, Pod hvězdárnou 768
tel.:283910644
e-mail: dabliceobs@planetarium.cz
http://www.planetarium.cz/dabliceobs
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ˇˇ
ˇDÁBLICKÝ ZPRAVODAJ
ˇ
TERMÍN
AKCE

POZNÁMKA

listopad

Výstava obrazů
Petry Fischerové

pokračování výstavy

6.12.

Adventní koncert

od 18,30 v Diakonii,
slavnostní slova pana faráře

SPORTOVNÍ

9.12.

Turnaj v ping-pongu

od 10,00 žáci, od 14,00 dospělí
v tělocvičně ZŠ

SOCIÁLNÍ

9.12.

Vánoční setkání seniorů

od 12,00 v jídelně a atriu ZŠ

ŠKOLSKÁ
A KULTURNÍ

6.11.

Písničky
hudebních divadel a kabaretů

20.11.

Divadelní představení pro děti
"KŮZLÁTKA"

4.12.

Vánoční dílna
vazba květin - svícen

7.12.

Vánoční koncert

DIAKONIE

SDRUŽENÍ
ĎÁBLICKÉHO MÍČE

17.11.

2.12.

Dýňová slavnost - ples
Mikulášská pro děti

od 18,00 v sále ZŠ
písničky Šlitra, Suchého, Ježka
a Hašlera, vstup zdarma
od 16,30 v sále ZŠ,
představení divadla Buchty a loutky,
děti-zájemci z MŠ budou do ZŠ
převedeny učitelkami, vstup zdarma
od 17,00 v jídelně ZŠ
pro děti i dospělé zdarma,
přihlášky a pomůcky viz plakátky
od 19,00 v sále ZŠ, pan Sevruk
a jeho přátelé + pěvecký sbor,
na závěr vánoční posezení
s občerstvením, vstup zdarma
od 19,19 v sále a atriu ZŠ
ve spolupráci se sportovní komisí
a ŠKK
od 14,00 v sále ZŠ, ve spolupráci
s ŠKK, masky, vstupné viz plakátky

Trvalá nabídka sociálních
služeb Diakonie v Ďáblicích

SDRUŽENÍ ĎÁBLICKÉHO MÍČE
VÁS ZVE NA AKCI

Vychází ze zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách

Cílová skupina pečovatelské služby:

Kromě výše uvedených základních
úkonů je možné poskytnout:

1) Občané s nižší soběstačností
B senioři
B dospělí se zdravotním postižením
2) Rodinní pečovatelé pečující
o člena rodiny, který je z důvodu věku nebo zdravotního
postižení odkázaný na pomoc druhé osoby.

! půjčování kompenzačních pomů-

Základní úkony:

!
!
!
!

17.11. 2007 v 19,19 hod.
atrium ZŠ U Parkánu, Praha 8 - Ďáblice
TANČÍME,
CINKÁME PŘÍPITKEM,
VYHRÁVÁME v TOMBOLE,
TLESKÁME PŘEDTANČENÍ,
STÁVÁME SE TANEČNÍMI HVĚZDAMI
info a vstupenky:
e-mail: dablickymic@seznam.cz
tel. 777 586 886, 603 489 684

pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně
dovoz obědů
pomoc při zajištění chodu domácnosti

cek (např. toaletní židle, invalidní
vozík, chodítko)
! doprovody k lékaři, při vycházkách apod.
! dovozy autem s doprovodem i pro
občany na invalidním vozíku
BLIŽŠÍ INFORMACE
POSKYTNEME OSOBNĚ
V KANCELÁŘI DIAKONIE
V OBECNÍM DOMĚ NEBO
NA TELEFONU 283 910 424
V DOBĚ OD 8 DO 16 HODIN

Bohoslužby v kapli Nejsvětější Trojice v Ďáblicích
každá 3. neděle v měsíci od 15.00
18. listopadu 2007 33. neděle v mezidobí
Před každou mší je možné přistoupit k svátosti smíření
Duchovní správa: P. Lukáš Lipenský, O. Cr. Rytířský řád křížovníků
s červenou hvězdou, Platnéřská 191/4, Praha 1 - Staré Město
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Hledáme paní na hlídání postiženého chlapce, 7 let, cca 2 hodiny
denně dle dohody, nejlépe u nás doma, vysvětlíme - ukážeme.
Cena dohodou.
Tel: 723 637 924, 266 313 310
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze hledá pracovnici na pozici vedoucí jednosměnného provozu terénní pečovatelské
služby v Praze 8 - Ďáblicích. Vzdělání v oboru sociální práce a řidičský průkaz je nezbytný. Kontaktní osobou je L.Roytová tel. 777 734
170. Strukturovaný pracovní životopis zasílejte na adresu: skp@diakoniecce.cz Termín nástupu podle dohody.
ˇ

PLACENÁ

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze hledá pracovnici na pozici vedoucí jednosměnného provozu terénní ošetřovatelské a pečovatelské služby v Praze 5 -Klamovka. Nezbytná je registrace typu A, 5 let praxe, z toho 3 roky u lůžka. Vítána je zkušenost
práce v systému domácí péče. Kontaktní osobou je L. Roytová tel.
777 734 170. Strukturovaný profesní životopis zasílejte na adresu:
skp@diakoniecce.cz . Termín nástupu podle dohody.
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze hledá pečovatelku a zdravotní sestru typu A do provozu terénní služby.
Kontaktní osobou je L. Roytová tel. 777 734 170. Strukturovaný
životopis zasílejte na adresu: skp@diakoniecce.cz.

INZERCE
POMNÍKY, RÁMY, DESKY, NÁHROBNÍ KAMENY
Z PŘÍRODNÍHO KAMENE VÝPRODEJ SKLADOVÝCH
ZÁSOB ZA VELMI NÍZKÉ CENY
VÁM NABÍZÍ FIRMA

URNOVÝ HROB ŽULA OD 9 000 Kč bez DPH
JEDNOHROB ŽULA
OD 19 000 Kč bez DPH
DVOJHROB ŽULA
OD 29 000 Kč bez DPH

DÁLE NABÍZÍME VEŠKERÉ OPRAVY A REPASE HROBŮ,
NÁVRHY, ZAMĚŘENÍ S DOPORUČENÍM
A NEZÁVAZNÉ ROZPOČTY.
PO TEL. DOMLUVĚ I MIMO PRACOVNÍ DOBU
VČETNĚ SOBOT A NEDĚLÍ.

PROVOZOVNA:
U strašnického krematoria
Vinohradská 2509, 100 00 Praha 10
Tel.: 602 321 762, 602 379 162
e-mail: firma@kamenictvi-cervenec.cz
Po 8 - 17:30, Út - Čt 8 - 16:30, Pá 8 - 15:30

®EuroFutur Classic
se standardním křídlem
v pětikomorovém
provedení

VÝROBA A MONTÁŽ:
PLASTOVÁ OKNA
PŘEDOKENNÍ ROLETY
GARÁŽOVÁ VRATA
ROLETOVÉ MARKÝZY

sleva - 38%
na plastová okna

Dopraváků 3 (Dům Genius)
184 00 Praha 8 (Dolní Chabry)
tel.: 284 686 835, 284 686 820
fax: 284 686 789
e-mail: marolux@marolux.cz

www.marolux.cz

PLACENÁ

INZERCE

ˇ
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ZAHRADNICKÉ PRÁCE
údržba zeleně

CENÍK INZERCE
6 000 Kč

» kácení
a prořezávání stromů
prováděné i pomocí
horolezecké techniky
» frézování pařezů
» štěpkování větví
» zakládání trávníků
» pokládka travních koberců
» sekání a provzdušňování
travnatých ploch
» stříhání živých plotů
» úprava dlouhodobě
neudržovaných pozemků
» sběr a úklid listí, odvoz
a likvidace odpadů
» návrhy, realizace
a celoroční údržba zahrad

Eduard Pacák
tel.: 605 789 346

Správa nemovitostí a realitní kancelář
Ďáblice
> Zajistíme komplexní správu Vaší nemovitosti v Praze
> Svou místní nemovitost u nás pronajmete nebo
prodáte s nulovou provizí a právním servisem zdarma.
kancelář: Na Terase 5, Praha 8, tel: 283910917, 774104600,
605437305, e-mail: m.matous@realitydablice.cz

PLACENÁ

listopad 2007

3 500 Kč
2 500 Kč
1 800 Kč
5 000 Kč
ŘÁDKOVÁ INZERCE
komerční
soukromá

1 řádek
1 řádek

35 Kč
zdarma

WWW.DABLICE.CZ
Ďáblický zpravodaj vydává Městská část Praha - Ďáblice. Adresa redakce: Květnová 553/52,
182 00 Praha 8-Ďáblice. Tel.: 283 910 723-724, fax: 283 910 721, e-mail: podatelna@dablice.com,
jirkuovi@centrum.cz. Registrováno pod číslem MÚ - 63/91.
Redakce: P. Jirků, M. Růžička, M. Bulirschová, K. Engel. Tisk: MH tisk s.r.o.
Uzávěrka pro příspěvky i inzerci je 25. listopadu.
Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
Za roznos zpravodaje odpovídá V. Dvořáková tel.: 283921191.

INZERCE

I.

Čj. 1774/2007_MCPD/ENG/Šim
V Praze 20.9.2007
Vyjádření k dokumentaci EIA II.etapa skládky rozšíření
A.
MČ Praha Ďáblice sděluje v souladu se zveřejněním dokumentace vlivů záměru na životní prostředí II.etapa skládky rozšíření - tyto podněty a stanoviska.
EIA je pro MČ akceptovatelná za předpokladu splnění následujících připomínek a požadavků
1.
Požadujeme napojení na ÚSES v oblasti koridoru (polní cesta)
2. Požadujeme vytvoření lokálního centra rekultivace skládky, zejména přepracování projektů rekultivace skládky odborníky ÚSES na lokální centrum a
tomu přizpůsobit, jak výsadbu přemístěného pásu mimo i přemístění uvnitř areálu autochtonními druhy, skupinovou modelací podsadbového keřového
patra ve vztahu k vzrostlé zeleni.
3. Z dokumentace není zřejmé, jak bude naloženo s dotčenými vrty JV1, JV6 a zvodněným vrtem JV11. Navrhujeme jej využít k modelaci v pásu zeleně
mokřadního stanoviště event. za pomoci nadbytku nekontaminovaných vod ze skládky.
4. Požadujeme vysazovat vzrostlé dřeviny i keře ve věku 8 12 let s balem pro rychlý růst a kombinovat kultivary dřevin vysokokmenné s kulovitými a pokud
možno rozhodit stáří výsadby při aplikaci přenosů již vysazené zeleně pokud je druhová skladba vhodná.
5. Požadujeme provést vlastní hluková měření před stavbou a po jejím dokončení.
6. Požadujeme okamžité odstraňování porušování provozního řádu, hrázky zasypávání, snížit rozsah aktivní plochy na čele skládky vzhledem k povětrnostní
lokální situaci.
7. Jako možnou náhradní výsadbu požadujeme rozšíření liniových koridorů ÚSES o 1. stupeň.
8. Požadujeme průkaz svařitelnosti izolační HDPE folie.
B.
Dále přikládáme vyjádření referátu životního prostředí MÚ MČ Praha Ďáblice Ing. Hana Králíková:
Vyjádření RŽP MÚ MČ Praha - Ďáblice k dokumentaci o hodnocení vlivu na životní prostředí dle z.č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů k záměru „ II. ETAPA
SKLÁDKY - ROZŠÍŘENÍ “
Skládka je v provozu od října 1993 a během této doby se při provozování tohoto zařízení neprojevilo závažné porušení zákonů ani provozního řádu a zpracovatel
dokumentace uvádí, že byly zhodnoceny všechny vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí, přesto je třeba zdůraznit některé aspekty, kterým by měla být
věnována větší pozornost, protože se ukazovaly během provozu skládky za obtěžující .
Jsou to zejména úlety lehkých frakcí odpadu, prašnost , hluk a také zápach. S tím souvisí zachování a důsledné dodržování vymezené plochy denního skládkování 50 x
50 m.
Vzhledem k tomu, že vybudováním dalšího sektoru skládky se provoz přiblíží k obydlené zóně, měl by provozovatel skládky přednostně vybudovat izolační zelenou
bariéru. K výsadbě by mělo být použito rostlinného materiálu větších velikostních kategorií a pokud možno vybrat druhy, které nepatří mezi silné alergeny.
Dále zachovat monitorování podzemní, průsakové, povrchové vody a ovzduší a sledovat stejné spektrum látek. Trvale zvýšit četnost odběrů v jímce povrchových
vod. Vhodné by bylo rozšířit počet monitorovaných míst pro dokumentování možného znečištění ovzduší.
Protože , že se jedná o rozšíření o jeden sektor ke skládkování a II. etapa skládky byla také podrobena procesu EIA , tak z hlediska dopadu na jednotlivé složky ŽP lze
považovat toto rozšíření za akceptovatelné, pokud budou zohledněny výše zmiňované faktory.
C.
Vyjádření k dokumentaci občany viz příloha (Jana a Tomáš Dvořákovi)
JUDr. Tomáš Engel
zástupce starostky
příloha - Jana a Tomáš Dvořákovi:
Praha, 12.9.2007
Manželé Jana a Tomáš Dvořákovi
Legionářů 88/51,Praha 8 Ďáblice, 182 00
Tel.283911297, dvorstat@volny.cz
Vyjádření k dokumentaci vlivu záměru "Ďáblice, II etapa skládky odpadu - rozšíření" na životní prostředí.
1. Nelze souhlasit s tím, že: “V okolí se nenachází ani nejsou připravovány žádné aktivity, které by mohly vést ke kumulaci případných negativních vlivů“.
Připravovaná výstavba silničního obchvatu Prahy, resp. její mimoúrovňové křížení v těsné blízkosti skládky ovlivní svou přítomností a tvarem stávající podmínky pro
rozptyl škodlivých částic a vcelku navýší zejména emisní a hlukovou zátěž zejména blízkého okolí. Navíc je toto tvrzení v rozporu s uvedeným použitým podkladem
Přehled použitých zdrojů: Ďáblice, III. etapa skládky komunálního odpadu. Projekt pro územní řízení. .A.S.A., spol. s r.o., srpen 2006.,
... Z čehož se dá vyvodit, že jakési aktivity připravovány jsou, pokud logicky III. etapa navazuje na etapu II., resp. její rozšíření, které má pravděpodobně právě
realizaci etapy III. umožnit, resp. zjednodušit.
2. Výsledky monitoringu ovzduší jsou dle výsledků v tabulkách dle našeho názoru slovně popisovány v duchu zjednodušování, zobecňování a jednostranného
výkladu ve prospěch provozu skládky. Viz obrat s největší pravděpodobností:
Výsledky monitoringu korespondují s dlouhodobým sledováním v dané lokalitě. Zvýšené koncentrace některých polutantů v ovzduší, např. niklu (Ni) a arsenu (As)
však nelze dávat do přímé souvislosti s provozem skládky, ale s největší pravděpodobností se jedná o zdroj lokálního charakteru s vazbou na další činnosti (např.
doprava, zemědělství, traktorová stanice či čerpací stanice pohonných hmot).
Rovněž i v případě celkového počtu mikroorganismů (CPM) se na základě dosavadního monitoringu jednoznačně nepotvrdil předpoklad, že nejvyšší hodnoty bakterií
jsou zjišťovány pouze na skládce.
To však neznamená, že je vše jak má být a je patrné, že neměřitelně vysoké koncentrace byly měřeny právě na skládce a to častěji ( automyčka ). Dle našeho
názoru je četnost monitoringu uváděná v příloze pro řadu závěrů naprosto nedostatečná pro jakékoliv průkazné statistické zpracování. Pokud probíhají některá
měření soustavně, či soustavněji, měly by být v příloze všechny zjištěné hodnoty. Pokud se však jezdí měřit z Brna, není nízká četnost měření překvapením.
Pokud měření probíhá často nebo průběžně, je o to více smutnější, že se o případném překračování limitů jakožto obyvatelé bydlící v silně znečištěném
prostředí se svými dětmi prakticky na křižovatce Kostelecká x Ďáblická nedozvídáme bezodkladně.
3. Dle našeho názoru by veškeré negativní doprovodné jevy spojené s úletem pevných částic ze skládkového prostoru měly být v maximální možné míře
eliminovány v rámci oploceného areálu, tak jak bylo zcela původně navrženo ( I., II. Etapa). Pokud : “ Navržené řešení si vyžádá vynětí ze ZPF na ploše pro
přemístění výsadby ochranného pásu vysoké zeleně š. 20 m mimo stávající oplocení“ , pak fakticky dochází ke zvětšování plochy skládky, do které by měla být
dle našeho názoru zahrnuta i zeleň ochranného pásu. Pak nesouhlasíme s tím, že: “ Mění se pouze rozsah velikosti tělesa skládky v rámci stávajícího oploceného
areálu“. Mění se toho více, funkční zeleň se dostává mimo areál na rozdíl od zbytku obvodu skládky.
4. V části:
Rozsah a kapacitní údaje
Plocha tělesa skládky
I.+II. etapa (stávající): 21,31 ha
II. etapa - rozšíření: 0.899 ha
Plocha tělesa skládky celkem: 22.209 ha
Plocha trvalého záboru:
I.etapa (stávající) 31,62 ha
II. etapa (stávající): 10,38 ha
II. etapa - rozšíření: 0,7160 ha
Užitečná kubatura skládky:
I+II. etapa skládky 3.500.000 m3 (výsledný tvar)
II. etapa - rozšíření 290.000 m3
celkem 3.790.000 m3 (výsledný tvar)
Procentuelní navýšení využitelného objemu skládky - 8,29 %
Životnost rozšíření II. etapy cca 9 měsíců až 1 rok.
Není v oboru reálných čísel bez použití Einsteinovy teorie relativity matematicky jasné, jak při zvětšení plochy tělesa shodného kolmého průřezu o cca 4,2% (
0,899 ha z 21,31ha ) dojde ke zvětšení jeho objemu o 8,29% ( 290000m3 z 3500000m3). Pak je špatně plocha, nebo objem a v důsledku toho i odhad
životnosti rozšíření II. etapy. Z vizualizace je navíc spíše patné postupné snižování tělesa skládky směrem západním, tedy zmenšování průřezu kolmého k
jejímu půdorysu.
v originálu doloženo skicou viz příloha ve formátu pdf
5. Veškerá negativa jsou porovnávána se stávajícím stavem, který je silně ovlivněn probíhajícím provozem skládky. Pak pochopitelně nedochází ke zhoršení již
tak vysoké zátěže, případně se přistupuje k problému stylem „když už je těžko, může být o trochu tíže a už se to ani nepozná“. Nikde není nejmenší zmínka o
tom, že kdyby se etapa rozšíření nerealizovala, znamenalo by to především ukončení stávajícího provozu skládky a s tím ukončení převážné většiny
doprovodných negativních faktorů, Rázem ubude 100000 nákladních aut ročně, sníží se hluková a emisní zátěž, úlety částic velkých i malých atd.

II.

Např.: D.I.9. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr nevede ke změně (zvýšení nebo snížení) intenzit dopravy na komunikační síti. Doprava, související se záměrem, bude odpovídat stávajícímu stavu.
D.II.
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI
PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, které by způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné
škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly samy o sobě nebo ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických
limitů.
Z provedeného rozboru vyplývá celkově nízké až zanedbatelné ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů nebo rizik, prakticky beze změny
současné situace.
Posouzení zcela ignoruje celkové vystavení obyvatelstva v oblasti souhrnu negativních vlivů, kdy právě již i nepatrné zvýšení zátěže překračuje únosnou mez.
Jsme vystaveni zvýšené hladině hluku a exhalací od automobilové a letecké dopravy, obojí se má podle dostupných informací ještě zintenzívnit. Ukončení
skládkování by tak bylo velmi výrazným přínosem pro zlepšení životního prostředí v oblasti.
6) Nesouhlasíme
Souhrnné hodnocení:
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách dokumentace lze prověřovaný záměr označit pro dané území za přijatelný. Celková ekologická zátěž
území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez a nedojde ke změně charakteru území. Dotčené území je narušené lidskou aktivitou, využití území není v rozporu
se schváleným Územním plánem hl. m. Prahy.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako velmi nízkou až zanedbatelnou, bez zásadních a
významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí považovat za přijatelný způsob využití a rozvoje území.
Přijatelný rozvoj území bez významných negativních dopadů? Ale ne.
RNDr. Jana Dvořáková,
Ing. Tomáš Dvořák
V Praze dne 20.9.2007
Doplnění vyjádření k dokumentaci
Čj. 1774/20007_MCPD/ENG/Šim ze dne 20.9.2007
Vyjádření k dokumentaci,: „Ďáblice, II.etapa skládky odpadů, rozšíření dokumentace podle §8, zák.č.100/2001 Sb. , o posuzování vlivu na životní
prostředí“,
· zpracované podle přílohy č.4 k zákonu,
· zpracované ing. Alexandrem Mertlem, osobou autorizovanou k posuzováni vlivu na životní prostředí č.j. 45335/ENV/06 ze dne 7.7.2006, s platností autorizace
do roku 2011,
· vydané dne 31.7.2007,
· kód záměru MZP 152
MČ Praha - Ďáblice je názoru, že předmětná dokumentace je nedostatečná a po formální stránce není zabezpečena způsobem, který by vyloučil
případnou záměnu jednotlivých částí dokumentu. Předmětnou dokumentaci navrhujeme vrátit k dopracování.
Realizace II. etapy rozšíření předmětné skládky je pro MČ Praha Ďáblice přijatelná za následujících podmínek:
1. Etapa č.II rozšíření, znamená ukončení aktivního ukládání odpadového materiálu na skládce. Po jejím uzavření bude následovat již pouze rekultivace
skládky a čerpání skládkového plynu s jeho efektivním a ekologicky přijatelným využitím v kogenerační jednotce. Výhledově je přijatelná také možnost využít
materiál tělesa skládky k dalšímu druhotnému využití a k recyklaci, pokud budou v budoucnu k dispozici vhodné, moderní a ekologicky šetrné technologie.
2. K čelu rozšiřujícího se tělesa skládky přiléhá lokální koridor ÚSES (polní cesta). Tuto navrhujeme propojit s rekultivovanou skládkou, přepracovat
projekt rekultivace skládky projektanty ÚSES na lokální biocentrum a tomu přizpůsobit jak výsadbu přemístěného pásu zeleně (mimo i uvnitř areálu), tak
výsadbu rekultivační, která bude realizována autochtonními druhy se skupinovou modelací keřového patra ve vztahu k přesazeným i nově vysazeným vzrostlým
dřevinám.
3. Požadujeme vysazovat vzrostlé dřeviny i keře ve věku 8 12 let s balem pro rychlý růst a kombinovat kultivary dřevin vysokokmenných s kulovitými. Dále
pokud možno rozhodit stáří výsadby při aplikaci přenosů již vysazené zeleně, pokud je druhová skladba přesazovaných dřevin a křovin k tomu vhodná.
4. Jako možnou náhradní výsadbu požadujeme rozšíření liniových koridorů ÚSES minimálně o 1 stupeň.
5. Z dokumentace není zřejmé, jak bude naloženo s dotčenými vrty JV1, JV6 a zvodněným vrtem JV11. Navrhujeme jej využít k modelaci v pásu zeleně
mokřadního stanoviště, případně s využitím nadbytku nekontaminovaných vod ze skládky.
6. Požadujeme okamžité odstraňování případného porušování provozního řádu (např. hrázkování, neprodlené zasypávání, snížení rozsahu aktivní plochy na čele
skládky vzhledem k okamžité povětrnostní lokální situaci, aplikovat BAT).
7. Požadujeme předložení průkazu svařitelnosti izolační HDPE folie.
8. Požadujeme provedení vlastního hlukového měření před stavbou a po jejím dokončení.
9. Požadujeme provedení relevantního měření hlukové zátěže na vybraných místech MČ při nočním provozu skládky.
10. Požadujeme zřízení stálé stanice měřící sítě ČHMÚ pro monitoring znečištění ovzduší se záznamem povětrnostních dat s přímým informačním výstupem
pro občany MČ Praha Ďáblice.
11. Požadujeme zajištění účinné, kontrolovatelné a vymahatelné úpravy dopravního řešení, které bude minimalizovat těžkou dopravu v intravilánu MČ.
12. Požadujeme garanci účasti zástupce MČ Praha Ďáblice při výběru odborné akreditované osoby - zpracovatele posudku a návrhu stanoviska pro předmětný
úřad.
13. Trváme na připomínkách, viz kap.přílohy předmětné dokumentace
Do 14 dnů ode dne podání tohoto dokumentu bude tento doplněn o sumarizaci konkrétních názorů a připomínek k předmětné dokumentaci.
Přílohy:1. vyjádření ing. Z. Sobotky ze dne 10.9.2007 č.j. 1785/2007_MCPD/ENG
2. připomínky ze dne 19.3.2007
Danuše Ševčíková
statrostka
Čj. 1893/2007_MCPD/ENG/Šim
V Praze 5.10.2007
Doplnění vyjádření k dokumentaci Čj.1774/2007_MCPD/ENG/Šim ze dne 20.9.2007, „sumarizace konkrétních názorů a připomínek k předmětné dokumentaci“,
zejména jako zdůvodnění prvního odstavce v.u.dopisu:
Zásadní formální a věcné nedostatky Dokumentace podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ( dále v textu jen
Dokumentace) MZP152 Ďáblice,II.etapa skládky odpadů-rozšíření
Úvodem konstatujeme,
že celá Dokumentace (všechny její části a složky) je metodicky naprosto nepřípustně zpracována tak, aby její posuzování jednotlivých skutečností opakovaně
konstatovalo, že za výchozí a vlastně i finální posuzovaný stav se bere současná situace a její úroveň zátěží ze stávajícího provozu skládky (i ta je
definována diskutabilně)! Správně má být jako výchozí stav v celé dokumentaci brán stav k datu zpracování povolený tj. dokončená II. etapa, včetně
uzavření a zahájené rekultivace, ale v žádném případě stav aktivního ukládání odpadu do otevřené nerekultivované skládky.
( viz dále: Neposouzení a ignorace nulové varianty)
Obsah, část H (Přílohy), bod 8. Doklady, str.4:
·
uvedeno 5 příloh, ve složce, kterou MČ Ďáblice měla k dispozici je fyzicky vloženo 15 příloh !!!
·
z uvedených 5-ti příloh předložená složka neobsahuje přílohu: „vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace“
·
dokumentace obsahuje i stanoviska a vyjádření, která prokazatelně nesouvisí s předmětnou dokumentací „Ďáblice, II. etapa skládky odpadů, rozšíření
Protože součástí předložené dokumentace nejsou všechny uvedené přílohy a naopak jsou k ní připojeny přílohy v seznamu příloh neuvedené, bylo tím
upřeno právo na vyjádření námitek k přílohám v seznamu příloh uvedených a nedodaných. Žádáme proto o vrácení dokumentace k přepracování a
doplnění.

III.

část B (Údaje o záměru), bod B.I. Základní údaje (str.12):
·
uvedené objemové, plošné a procentuální hodnoty základních kapacitních údajů se matematicky vylučují
·
kapacitní údaje, které jsou v samé podstatě základem celého posuzování, jsou tedy irelevantní
Žádáme proto o vrácení dokumentace k přepracování a doplnění.
část B (Údaje o záměru), bod B.I. 4. (str.13):
·
je lživé tvrzení, že „ …. v okolí se nenachází, ani nejsou připravovány žádné aktivity, které by mohly vést ke kumulaci případných negativních
vlivů.“
·
dokumentace vůbec neuvádí např. tyto další významné vlivy:
·
skládka Ďáblice III.etapa ( uvedeno dokonce v seznamu použitých zdrojů na str.69: 1. Ďáblice, III. etapa skládky komunálního odpadu. Projekt pro
územní řízení. .A.S.A., spol. s r.o., srpen 2006.
1. SZ okruh R1 519, varianta „Suchdol Březiněves“
2. dálnice D8
3. hlavní a jediný severní silniční tah Mělník, Dubá, Česká Lípa
4. křížení všech výše uvedených hlavních dopravních tahů v kapacitní mimoúrovňové křižovatce významu a velikosti evropského dopravního uzlu,
5. prakticky trvalý výrazný (exponenciální) růst tranzitní, kamionové i osobní dopravy od vstupu naší republiky do EU (v posledních měsících a letech )
6. expanze OCL Letňany
7. nákupní centrum Čakovice
8. zvyšující se počet provozů mezinárodních logistických a skladových center v blízkém okolí skládky (směrem z centra, v budoucnu dle územního
plánu i směrem do centra hl.města)
9. letecký koridor (Ruzyně)
10. připravované mezinárodní letiště Vodochody
I z těchto důvodů žádáme o vrácení dokumentace k přepracování a doplnění.
část B (Údaje o záměru), bod B.II. 4. (str.22):
·
chybí vstupní a výstupní údaje, metodika výpočtu
·
počet vozů je výrazně podhodnocený, protože je odvozen pouze od hodnoty uložených tun odpadu na skládku a ještě navíc pouze z vozů skládku
zásobujících, a dále jsou uvažovány pouze jízdy na skládku, nikoliv také jízdy zpět ze skládky
·
uvedená průměrná tonáž 3,5 t je chybný teoretický předpoklad, který je v reálném provozu nedosažitelný
·
výpočet vůbec nezohledňuje počet jízd automobilů, které do areálu skládky „pouze“ přiváží odpad, který není uložen na skládce a je po roztřídění opět
odvezen
·
na základě v.u. skutečností lze tvrdit, že dále uváděné hodnoty a jejich výpočty (např. emise škodlivin z dopravy) jsou silně podhodnocené a zkreslují
tak následně i další výsledky v dokumentaci obsažené
V roce 1997 prováděl PÚDIS a.s. pro IMIP měření znečištění ovzduší v Praze 8. Výběr lokality souvisel se zpracováním imisní mapy Prahy 8. Technologicky
toto měření navazovalo na sérii měření z minulých let. Lokalitu je možno charakterizovat jako silně dopravně zatíženou, a to jak osobními, tak nákladními
vozidly.
První etapa zpracování Imisní mapy automobilové dopravy byla v roce 1997 zpracována pro území městské části Praha 8.
Z mapy znečištění ovzduší z dopravy, Praha 8, 1997, PÚDIS a.s, vyplývá, že v přímé blízkosti skládky ( dálnice D8) je již v r. 1997 zatížení od znečištění
ovzduší NOx EXTRÉMNÍ .
Lze dovodit, že v roce 2007 , tedy 10 let po provedení tohoto měření, jsou hodnoty emisního zatížení v závislosti na zvýšení intenzity automobilové dopravy
nesrovnatelně vyšší.Je to o to horší, že podél dálnice D8 nejsou provedeny žádné protihlukové ( protismogové) stěny, nebo valy.Dokumentace tento dnes již
možná alarmující stav vůbec nezohledňuje ve smyslu dalšího přitěžování imisí od skládky!!!!
Dále není přihlédnuto k např.:
"Emise skleníkových plynů ze stacionárních zdrojů pokračují v mírném poklesu, emise z motorové dopravy v posledních pěti letech významně rostou," píše se
ve zprávě o stavu životního prostředí za rok 2006, kterou ve středu schválila vláda. (iDNES.cz 4.10.2007)
I z těchto důvodů žádáme proto o vrácení dokumentace k přepracování a doplnění.
část B (Údaje o záměru), bod B.III. 1. (str.22):
· viz bod B.II.4.
· dokumentace vůbec nehodnotí existenci zápachu, který provoz každé skládky nutně provází a zpracovatel si nezajistil k posouzení žádná měření (např.
provedením a porovnáním výsledků periodických analýz olfaktrometrickou metodou)
I z tohoto důvodu žádáme o vrácení dokumentace k přepracování a doplnění.
část C (Údaje o stavu ŽP ...), bod C.II.2. (str.28):
· vzhledem k tomu, že v posledních 3 letech došlo k exponenciálnímu nárůstu kamionové a ostatní dopravy, je využívání údajů z měření
hodnot NO2 a PM 10 z roku 2005 velmi zkreslující, nedostatečné
I z tohoto důvodu žádáme o vrácení dokumentace k přepracování a doplnění.
část C (Údaje o stavu ŽP ...), bod C.II.6. (str.37):
· protokol o zkoušce (měření hluku v mimopracovním prostředí),který je vypracován z podkladů měření v jeden jediný den, zvláště pak
když tímto dnem je 3.1.2007 !!! , nemá pro hodnocení hluku z celoročního provozu skládky žádnou vypovídací hodnotu
I z tohoto důvodu žádáme o vrácení dokumentace k přepracování a doplnění.
část C (Údaje o stavu ŽP ...), bod C.II.6. (str.38):
· autor dokumentace na této straně konstatuje: „... výhledově je v dotčeném území připravována realizace silnice R1 ….“ a tím se zcela
dostává do rozporu s vlastním tvrzením na str.13, odst. B I.4.: „ …. v okolí se nenachází, ani nejsou připravovány žádné aktivity, které
by mohly vést ke kumulaci případných negativních vlivů.“
I z tohoto důvodu žádáme o vrácení dokumentace k přepracování a doplnění.
část C (Údaje o stavu ŽP ...), bod C.III. (str.40):
· vzhledem k množství formálních a věcných nedostatků, protiřečení, nepřesností a neprůkazností lze konstatovat, že dokumentace je
velmi nevěrohodná a zavádějící - se závěry uvedenými v tomto odstavci z výše uvedených důvodů nelze souhlasit
I z tohoto důvodu žádáme o vrácení dokumentace k přepracování a doplnění.
část H (přílohy):
fotodokumentace:
· žádáme upřesnění fotodokumentace ve smyslu jednoznačného určení doby a místa pořízení,
· fotografie objektivně a dostatečně nevystihují v proporcích těleso skládky ve vztahu ke svému okolí
I z tohoto důvodu žádáme o vrácení dokumentace k přepracování a doplnění.
vizualizace :
· zejména z pohledy P3 (3.6), P4 (3.7), P5 (3.8). a perspektivy (3.2) a 3.3) popírají možnost zvětšení objemu skládky o 8,29% při
zvětšení plochy trvalého záboru o 4,2%
I z tohoto důvodu žádáme o vrácení dokumentace k přepracování a doplnění.
Shrnutí:
A. Nepatřičné argumenty a spekulace
· žádáme, aby byly z dokumentace vyškrtnuty všechny argumenty a spekulace, které nesouvisí s předmětným posuzováním a
mohou být chápány jako účelové a jako manipulace s odborným i veřejným míněním
· mezi „Základní údaje“ dokumentace, která se ze zákona má věnovat posuzování vlivu na životní prostředí, v žádném případě např. nepatří veřejnost
zastrašující tvrzení: „ Dosavadní bezrizikový provoz skládky prokázal, že zvolená varianta přinese nejmenší zatížení životního prostředí v reálném čase
a navýšení nákladů za ukládání odpadu pro obyvatele Prahy bude nejnižší“
· takovéto proklamace hned v úvodu sráží objektivitu celé dokumentace
B. Upření práva vyjádřit se
· skládka svou velikostí a významem přesahuje k.u. Ďáblice vlivy (např.doprava v přilehlých obcích a MČ, extrémní kumulace
odpadů, její rizika a vlivy) se dotýkají výrazně většího území
· přesto některým dotčeným MČ nebylo umožněno se k záměru vyjádřit v následné části posuzovacího procesu musí být vyzvány k podání stanoviska i
další dotčené subjekty - z naší zkušenosti minimálně okolní obce Dolní Chabry, Zdiby, Čakovice, Praha 8 (Kobylisy sídliště Ďáblice, ...)
I z tohoto důvodu žádáme o vrácení dokumentace k přepracování a doplnění.
C. § 5, zákon č.100/2001 Sb.:
(1) Posuzování zahrnuje zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení záměru na životní
prostředí.“

IV.
·

v.u. odst. zákona nebyl v dokumentaci naplněn a nelze považovat za jeho naplnění dvě věty v části E.II. Porovnání variant,
str.60
·
nechápeme postoj zpracovatele, když hovoří o prosazování tzv. nulové varianty někým abstraktním, místo aby ji pouze objektivně a nestranně
posoudil, jak mu v.u. zákon nařizuje, resp. varianty porovnal, což předjímá i v názvu kapitoly uvedené E.II. POROVNÁNÍ VARIANT !!!
I z tohoto důvodu žádáme o vrácení dokumentace k přepracování a doplnění.
Tato Dokumentace dále neobsahuje žádné ( nebo pouze nepatrné) posouzení ( nebo odkaz) z hlediska naprosto zásadního zákona :
Úplné znění zákona č. 76/2002 Sb. , (rozesláno dne 11.9.2006) o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o
změně některých zákonů ( zákon o integrované prevenci) jak vyplývá z pozdějších změn,
což považujeme za jednu z dalších zásadních vad této Dokumentace...
Z tohoto zcela zásadního důvodu žádáme o vrácení dokumentace k přepracování a doplnění.
D. Metodika definice předmětu posouzení
Za metodicky špatné a za vytržené z kontextu považujeme hodnocení pouze relativně malé části skládkového tělesa. Hodnotit by se
mělo celé, prodloužením zvětšené skládkové těleso. Nedílnou součástí hodnocení by mělo být i prodloužení doby trvání všech aktivit v
areálu skládky, a to jak v průběhu prodlouženého skládkování, tak v dalších etapách:
v období rekultivace (ta bude rozsáhlejší a bude déle trvat)
· v průběhu dalšího využívání areálu pro svoz a následný rozvoz částečně tříděného odpadu
· v průběhu využívání skládkových plynů
· v případě druhotného zpracování hmoty tělesa skládky (opět prodloužení doby aktivit na skládce, opětovné otevírání tělesa skládky, zvýšení rizika
lokálních požárů a úniku významných škodlivin do ovzduší s nemožností kvantifikovat, kvalifikovat složení spalin hoření, atd.)
(pozn.: na skládkách obecně, i na skládkách A.S.A. dochází k zahoření, i když je pravdou, že zatím nám požár na předmětné skládce není znám)
I z tohoto důvodu žádáme o vrácení dokumentace k přepracování a doplnění.
·
Bod D.I.6 proč autor Dokumentace tvrdí, že ( str.47) domovní studny v Ďáblicích nejsou užívány jako zdroje pitné vody?
Konstatujeme, že domovní studny v Ďáblicích jsou užívány jako zdroje pitné vody!
Nemění tento stav zásadně systém posouzení Vlivu skládky na vodní zdroje?
I pro tento zjevný a zásadní rozpor mezi tvrzením autora dokumentace a skutečností žádáme o vrácení dokumentace k přepracování a doplnění.
E. Hodnocení vlivu na krajinný ráz
·
pokud se ve studii tvrdí, že „skládka neovlivňuje ráz krajiny...“, přestože je těleso skládky vytvářeno vysoko nad povrchem okolí, v tak
vizuálně exponované krajině, pak v dokumentaci postrádáme vyjádření urbanistů, krajinářů
I pro tento výpadek žádáme o vrácení dokumentace k přepracování a doplnění.
F. Závěr
· nelze konstatovat, že rozšíření skládky nemá vliv na ŽP,
je nutné vycházet z faktu, že skládka již ze své podstaty a technické, technologické nedokonalosti, umocněné dále zastaralým
systémem sběru a třídění odpadu v Praze i celé ČR (tedy i ve Středočeském kraji, který skládku také využívá!) má výrazný a
dlouhodobý vliv na ŽP ten zůstává a rozšiřování skládky (posuzovaná dokumentace) je jen diskusí nad tím, do jaké míry se ještě více
negativní vlivy umocní
proto odmítáme zavádějící a naprosto nemístná a zásadně zkreslující tvrzení, že:
(vybráno z textu Dokumentace, str.61, citujeme)
Realizace záměru nevyvolá významné negativní důsledky na životní prostředí. Vlivy rozšíření II. etapy skládky odpadů Ďáblice na jednotlivé složky a
faktory životního prostředí lze hodnotit souhrnně jako nízké a málo významné, lokálního charakteru, ve většině charakteristik jako zanedbatelné až
nulové.
Záměr není charakterizován významnějšími důsledky na veřejné zdraví. Zdravotní rizika plynoucí z realizace záměru jsou hodnocena jako velmi nízká až
zanedbatelná, beze změny současného stavu. Rovněž v ostatních oblastech jsou důsledky realizace záměru v mezích platných norem a předpisů a není
očekáváno nadlimitní působení v žádném z hodnocených faktorů životního prostředí.
Žádný ze specifikovaných vlivů není kritický a natolik významný, že by vylučoval realizaci záměru.
Umístění záměru lze označit za akceptovatelné jak z hlediska stavu jednotlivých složek životního prostředí v zájmovém území, tak z hlediska výhledové celkové
ekologické zátěže území.
Charakter záměru vyžaduje běžná opatření k omezení negativních vlivů na životní prostředí, ve většině oblastí shodných se současným provozem skládky. Mezi
nejvýznamnější patří realizace ochranného vegetačního pásu a založení navrženého biokoridoru podél západní hranice skládky vzhledem k tomu, že jde o
vlastní návrh je součástí záměru jedná se v tomto případě spíše respektování správných zásah při návrhu výsadeb a biokoridoru tak, aby bylo dosaženo
požadovaných funkcí.
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje ani absolutně, ani v relativním srovnání se stávajícím stavem, významný rizikový faktor vzniku havárií nebo
nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Rizika jsou omezena standardními opatřeními souvisejícími s ukládáním odpadů a provozem
skládek odpadů.
Souhrnně lze konstatovat:
·
Umístění záměru je, s přihlédnutím k jeho charakteru a využití zájmového území, akceptovatelné.
·
Provoz nepředstavuje významnou zátěž pro jednotlivé složky životního okolí ve svém okolí.
Z hlediska vlivů na životní prostředí a na veřejné zdraví lze s realizací záměru „ĎÁBLICE, II. ETAPA SKLÁDKY ODPADŮ - ROZŠÍŘENÍ " v předložené a
hodnocené variantě souhlasit.
Konečné závěry platí za předpokladu správnosti vstupních dat a informací uváděných v dokumentaci. Pokud by v průběhu další přípravy záměru nebo při jeho
realizaci došlo ke změně vstupních parametrů nebo se objevily odchylky oproti uváděným předpokladům, bylo by vhodné tyto závěry aktualizovat s ohledem na
nové poznatky a informace. ( konec citace)
Odmítáme souhrnně tyto tendenční, zkreslené a objektivně nepravdivé závěry Dokumentace.
Výše uvedená argumentace zakládá důvodné obavy z neobjektivnosti a tendenčního zpracování autorem dokumentace, a proto žádáme MŽP o zahájení řízení o
odnětí licence s autorem dokumentace v souladu s ustanoveními zákona č.100/2001 Sb. v platném znění.
Dále konstatujeme další zásadní věc, a to, že :
dokumentace by měla obsahovat i konstatování, jaký vliv na ŽP by mělo ukončení skládkování ve srovnání s vlivy stále se zvětšující skládky, vždyť de facto
hodnotíme zda „ukončit skládkování nyní, nebo o rok později“ čili chceme jasné potvrzení, prohlášení, co procesem EIA posuzujeme, na co se ptáme a na
co nám dokumentace má dát odpověď:
a) zda souhlasit či nesouhlasit s prodloužením 2.etapy ?, tedy zda skládkování bude ukončeno hned dovršením 2.etapy, tak jak bylo již dříve schváleno,
nebo zda bude ukončeno až po naplnění další, nově navrhované poslední sekce skládky v prodloužené 2.etapě?
b) nebo bude pokračováno ve skládkování dle výše uvedeného projektu Ďáblice, III. Etapa skládky odpadů,Projekt pro územní řízení. A. S. A., spol. s r.
o., srpen 2006?
Pro tuto zásadní nevyjasněnost žádáme o vrácení dokumentace k přepracování a doplnění a to pokud možno jinému autorovi v souvislosti s návrhem
na licenční řízení uvedeným výše.
Závěr :
Vzhledem k jisté nedokonalosti technického a technologického řešení likvidace odpadu způsobem pouhého skládkování, kdy není možno vyloučit a v
posouzení objektivně zahrnout mimo jiné i zcela nevyzpytatelný a náhodný vliv lidského faktoru, považujeme již za stávajícího stavu i bez dalšího
rozšíření, stávající objem skládkového tělesa za natolik životní prostředí ohrožující, že požadujeme ukončení skládkování naplněním II. etapy.
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