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Záznam z jednání dne 5.10.2015 
 

1/ Návrh na zklidnění dopravy v ulicích Na Štramberku, U Parkánu, Šenovská a Kostelecká. 

KVI doporučuje uzavřít tyto ulice v rozsahu od východní nájezdové rampy dálnice po kruhový objezd 

na západním okraji obce pro nákladní dopravu. Toto opatření naváže na obdobné uzavírky Chaber, 

kudy je nákladní doprava povolena pouze ulicí Ústeckou.  

2/ Měření hluku – p. Lonek a Chromík provedou orientační měření hluku v několika místech ve dne i 

v noci tak, aby bylo možné určit místo s největší zátěží. Pro toto místo bude následně objednáno 

oficiální měření. 

KVI doporučuje informovat občany o potřebě zasílání stížností na nadměrnou hlučnost dálnice 

s uvedením kam stížnost zaslat a jak ji formulovat. 

3/ Vícepráce na stavbě „Zateplení objektu SK Ďáblice“. KVI konstatuje, že vzhledem k dotacím na 

energetické úspory nelze měnit projekt, na jehož základě byla dotace přiznána, a to včetně 

schválených a certifikovaných oken, dveří apod. Z tohoto důvodu bude nutné vícepráce akceptovat. 

4/ Statické řešení nosné zdi objektu „Zázemí parku“ – statický výpočet i konstrukční řešení z něho 

vycházející jsou pro prováděcí firmu závazné. Lze po dohodě s TDI měnit pouze technologický postup 

prací, nikoli projekt. Pokud je důvod pro změnu projektu, je to možné pouze na podkladě nového 

autorizovaného statického výpočtu a provedení změny, včetně jeho schválení Stavebním úřadem. 

5/ Změna stavby „Stavba č. 0133..Záříjová“ – změna spočívá v prodloužení jižního chodníku od 

křižovatky s ul. Červnovou směrem na východ v celé délce ulice. Došlo k dohodě, že pokud jej 

nepostaví HMP, provede stavbu Ekospol. KVI bere na vědomí. 

6/ Žádost p. Holce o připomínky k návrhu rekonstrukce objektů Na Štramberku č.6.  

KVI nemá námitek. 

7/ Umístění 2 reklamních panelů u ulice Cínovecká, poblíž čerpací stanice ÖMV – KVI nemá 

námitek. 

8/ KVI podporuje projekt „Otevřené radnice“ a doporučuje vedení městské části v něm pokračovat. 

9/ Stížnost Ing. Haleše z Českého svazu ochránců přírody na opakované zaplavování jejich Ekocentra. 

Jedná se o letitou slabinu systému odvodnění dolní části obce, která nebyla systematicky řešena a 

vyřešena. Před několika lety byl zpracován panem Abrhámem generel odvodnění Ďáblic a KVI 

doporučuje toto prostudovat a pozvat na příští zasedání KVI autora generelu. Na základě diskuse pak 

případně objednat aktualizaci a stanovit postup, jak tento letitý problém vyřešit a financovat. 

10/ Mlatová cesta – budou připraveny 2 návrhy včetně předpokládaných nákladů, na jejichž základě 

bude vybrána nejvhodnější verze. 

11/ Příští jednání KVI bude 2.11.2015. 

 

 

 

 

Zapsal: Jan Täubel 8.10.2015 
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