Vážená paní sousedko, Vážený pane sousede,
i Vám znepříjemňuje život v Ďáblicích
hluk z dopravy na Cínovecké radiále,
záplavy Ďáblic v době přívalových dešťů a
imise ze skládky?

•
•
•

Právě probíhá zjišťovací řízení EIA k záměru
SOKP 520 Březiněves – Satalice
a i Vy můžete dát najevo svoji nespokojenost s těmito dlouhodobými problémy
Ďáblic a vznést své požadavky, se kterými se investor musí v souvislosti
s plánovaným silničním okruhem kolem Prahy
(SOKP 520) vypořádat.
Svými připomínkami a požadavky zaslanými e-mailem (bez ověřeného podpisu),
datovou schránkou, klasickou poštou, respektive odevzdanými v prodejně
STAVL, Na Štamberku 1, Ďáblice.
do:

25. 11. 2020

na adresu:

Katerina.Pekarkova@mzp.cz
ID DS: 9gsaax4
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
110 10 Praha 10

v kopii prosíme i na: spolekprodablice@volny.cz
		
současně dáte větší váhu těmto připomínkám a silnější mandát těm, kteří jsou si
jistí, že se tyto problémy dají vyřešit - bývalí členové zrušené Komise výstavby
a investic (KVI), bývalí členové zrušené Komise životního prostředí a dopravy
(KŽPaD) a členové Spolku pro Ďáblice.
K Vašim připomínkám a požadavkům můžete využít návrh,
který naleznete na druhé straně tohoto oslovení, resp. na stránkách
www.osprodablice.cz a www.praha-dablice.cz.
Pod Vámi upravené připomínky a požadavky doplňte, prosím, číslo popisné
Vaší nemovitosti, příjmení, jména, rok narození a podpisy jednotlivých členů
Vaší domácnosti. Případnou pomoc s přípravou a odesláním Vašeho vyjádření
dohodněte na mobil. č. 737 757 086, 703 332 298.
S pozdravem a úctou
Ing. arch. David Chromík, KVI
Ing. Jiří Marušiak, PhD, KVI, Spolek pro Ďáblice
Ing. Alena Marušiaková, KŽPaD, Spolek pro Ďáblice
Ing. Marek Pěkný, zastupitel, KŽPaD, Spolek pro Ďáblice
David Prokeš, DiS., zastupitel, Spolek pro Ďáblice
Věra Prokešová, KŽPaD, Spolek pro Ďáblice
Ing. Radimír Rexa, CSc., zastupitel, KVI, Spolek pro Ďáblice
Ak.mal. Milada Stroblová, Spolek pro Ďáblice,
Mgr.,Ing. Martin Tumpach, zastupitel, KVI a KŽPaD, Spolek pro Ďáblice
Michael Vlach, zastupitel, KVI

Katerina.Pekarkova@mzp.cz
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
110 10 Praha 10								
ID DS: 9gsaax4

V Praze,

. 11. 2020

Věc: Připomínky občanů Ďáblic k oznámení záměru stavby
SOKP 520 - č.j. MZP/2020/710/4137
Na základě Vašeho oznámení záměru stavby SOKP 520 Březiněves – Satalice podávají níže uvedení tyto
připomínky a požadavky:

I. Hluk z dopravy
I.1. S ohledem na slibované a dlouhodobě neřešené odhlučnění Cínovecké (původně Prosecké) radiály požadujeme:
    • vybudovat protihlukový val (dále jen „PHV“) vysoký min. 10 m nad úrovní vozovky;
    • vybudovat protihlukovou stěnu (dále jen PHS) o min. výšce 3 m umístěnou na koruně PHV;
    • osázet stromovou vegetaci před a za PHS, která bude plnit funkci biofiltrů.
Uvedená protihluková opatření (dále jen „PHO“) požadujeme vybudovat kolem všech součástí stavby SOKP 520
a 519 včetně nadjezdových ramp mimoúrovňové křižovatky (dále jen MÚK) Březiněves na území k.ú. Ďáblice.
I.2. S ohledem na překračované hygienické limity z dopravy na Cínovecké radiále požadujeme doplnit PHO dle I.1.
podél celé této komunikace v k.ú. Ďáblice včetně nadjezdových ramp MÚK Cinovecká-Kbelská. Odstranění této
závady Cínovecké by mělo předcházet zprovoznění SOKP 519 a 520.

II. Odvodnění
Navržený systém odvodnění dešťových vod předpokládá jejich odvedení do Mratínského potoka. Přívalové
srážkové události posledních let opakovaně způsobují zaplavení horní části Mratínského potoka v k.ú. Ďáblice.
K těmto záplavám přispívá zejména svedení přívalových srážek z:
    • cca 11 ha velkého a 5 km dlouhého úseku Cínovecké radiály (od Střížkova po čerpací stanici MOL Ke Zdibům);
    • cca 66 ha komunikací, zpevněných ploch a zástavby městské části Praha-Ďáblice
do Mratínského potoka.
Problém zaplavování souvisí se skutečnou intenzitou deště na území Ďáblic. V pořadí druhý letošní přívalový déšť
dne 14.8.2020 navíc překračoval hodnoty padesátileté srážky (viz video), a to bohužel není výjimečné.
S ohledem na uvedené požadujeme:
II.1. Dimenzovat retenční nádrž jižně od MÚK Březiněves na návalovou stoletou srážku.
II.2. Realizovat retenční nádrže dle Generelu odvodnění Prahy Sever (GO 2007), DÚR 2006, resp. Studie trubních
retencí 2018 (viz návrh bodu) a realizovat další protipovodňová opatření v k. ú. Ďáblice pro stoletou vodu.
II.3. Upravit Bypass Blata tak, aby původním korytem za Bypassem tekla voda i za minimálního stavu hladiny
a část vody byla i nadále odváděna Bypassem.
II.4. Zajistit správu a pravidelnou údržbu Bypass Blata odpovědným správcem toku.
Realizace opatření dle II.2. až II.4. by měla předcházet zprovoznění SOKP 519 a 520.

III. Skládkování
Skládkování na Skládce Ďáblice bude zcela vyloučeno, životnost nebude prodlužována, žádné další kapacity skládky
nebudou již povoleny. Souběh skládkování se zprovozněním SOKP 519 a 520 je zcela vyloučen.
k. ú. Ďáblice
číslo popisné
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