Zápis z jednání Komise životního prostředí a dopravy
13. 04. 2015,
Úřad MČ Praha Ďáblice
Přítomni:
Táňa Dohnalová
Zuzana Remišová
Iva Krčmová

Omluveni:
Věra Prokešová
Alena Marušiaková
Daniel Peško

Soupis diskutovaných témat:

1.Hluk
Další pokračování akce je v rukou vedení MČ.
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. Žádost
byla odeslána, komise žádala o kopii žádosti, dosud neobdržela.

3. Stížnosti na nový projekt PID – vyhodnocení situace
– nárůst hluku a smogu (nedodržování rychlosti autobusů – časové ztráty
dohání především v úseku u Akcízu až Ďáblického hřbitova)
- snížená bezpečnost chodců na ulici Ďáblická
- přeplněné meziměstské spoje – cestující na zastávkách K Letňanům a Ďáblický
hřbitov se do autobusů už nevejdou
- některé nevhodné autobusy – úzké strmé schody – pro cestující s kočárkem nebo
tělesně handikepované nepoužitelné
- nepohodlné nastupování na Ládví – stání ve frontě, nástup pouze předními dveřmi,
nutnost prokazovat se open card nebo přikoupit lístek
- snížení komfortu cestujících obyvatel z Ďáblic na úkor dojíždějících Středočechů!!!

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 – pneumatiky
byly odstraněny

- u cesty v křoví tamtéž blíže k Ďáblické
- v ulici Řepná – na 3 místech, dokonce je tam skládka rozbitých starých psacích strojů
- Na Pramenech, kde se pohybují bezdomovci
- Další bezdomovci působí na poli nad Ďáblickou ulicí při vjezdu do obce
V této souvislosti členové komise konstatují, že došlo k nárůstu počtu lidí bez domova,
kteří se pohybují a sídlí v Ďáblicích.
Úklid na kopci pod hvězdárnou úspěšně proběhl, za malé účasti Ďábličáků, proto byla
uklizena jen polovina kopce.
Paní Remišová nahlásila další černou skládku za vodárnou u Akcízu.
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 – od ledna je
odpověď na úřadě a členové komise se zajímají o to, kdo osloví Povodí Labe, aby se začal
o přepad starat.
Předsedkyně žádala pana tajemníka o další pokračování v této záležitosti. Další informace
komise nemá.

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.
Předsedkyně komise se zúčastnila prezentace projektu – výstavba střediska pro výzkum
rakoviny, které by mělo vyrůst právě na pozemcích, kde je zažádáno o změnu ÚP.
Zatím nejsou žádné další zprávy v této věci.
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.
Bez odezvy.
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.
Bez odezvy.
K tomu přibyla žádost občanů z Blat na vyznačení zóny 30 km Na Blatech, neboť
ulice nemá chodníky a je pro chodce velice nebezpečná s nárůstem počtu automobilů
v této oblasti.

9. Žádost občanů o provedení deratizace
Občané bydlící v ulici Pod Prodejnou požádali komisi o zajištění deratizace v oblasti
restaurace Květnová kvůli novému výskytu potkanů v kanalizaci a tím i kolem jejich
domů.
Předsedkyně již informovala pana tajemníka.
Deratizace byla objednána.
10. Nepřehledná křižovatka Osinalická x Mannerova
Členka komise upozornila na nepřehlednou křižovatku při výjezdu z Osinalické ulice do
ulice Mannerova, kde parkují automobily těsně u křižovatky i přímo v ohybu a není vidět
tak na auta, která vyjíždějí zdola od Bat. Cihelny. Komise navrhuje žlutým značením
zakázat stání před křižovatkou a táže se, co dělá naše policie, že si nevšimne
soustavného porušování dopravních předpisů.
Bez odezvy.
11. Náplň práce městské policie v Ďáblicích
Po přečtení Osmičky, kde je uvedeno, co vše řeší městská policie v Praze 8 se táže
předsedkyně komise, zda nemá mít podobnou náplň i naše policie. Občané ji mohou vidět
pouze ráno u přechodu v Kokořínské a pak zmizí. Ale ne zcela, pan Piterka byl viděn u
zubařky.
Bez odezvy.
12. Dotace pro městské části na cyklostezky
Předsedkyně komise získala informaci, že Magistrát bude rozdělat fin. Prostředky na
cyklostezky, které jsou již ve fázi hotového nebo připraveného stavebního řízení. Protože
se to týká naší MČ, předává tuto informaci komise vedení naší MČ, aby podnikla
příslušné kroky k získání dotace pro cyklostezku mezi hvězdárnou a panelovou cestou
vedoucí k lesu.
Projekt byl přijat, cyklostezka bude.
13. Tabule Ďáblice u Akcízu
Byl vznesen dotaz na osud tabule u akcízu, která byla odstraněna v době bytové výstavby.
Je škoda,a že nemáme označen začátek naší obce.
14. Měřič rychlosti na Ďáblické
Obyvatelé z domů Nad akcízem by uvítali měřič rychlosti z obou stran Ďáblické. Problém
dodržování rychlosti je tam stále větším problémem a v souvislosti s nárůstem autobusové
dopravy se ještě zvýšil, neboť autobusy rychlost nedodržují. Komise se shodla, že by
mohl pomoci chytrý semafor, o němž se již mluvilo v předchozích letech.
Burza rostlin a semen
Komise pořádá 25.4. 2015 od 10 hodin v Obecním domě burzu rostlin a semen.
Předsedkyně zajistí propagaci této akce ve spolupráci s paní Remišovou (fb Ďáblice).
Další schůzka komise 11.5.2015 od 17 hodin
Zapsala :Táňa Dohnalová

