Zápis z 3. zasedání výboru pro životní prostředí,
konaného 9.3.2016
Přítomni: Zdeněk Zachař, Lenka Dunčková, Jana Šteffelová, Alois Čundrla
Omluven: Jitka Schwarzmayerová
Host: Karel Zeman
1. Informace o vývoji ve věci protihlukových opatření
- Dne 7.3.2016 proběhlo další jednání na MD s ministrem dopravy, s generálním ředitelem ŘSD
a ředitelem závodu Praha ŘSD.
- Jednání se zúčastnili starostové obcí Herink, Dobřejovice, Modletice, Jesenice a zástupci
sdružení občanů Jesenice.
- Pan minstr zopakoval a potvrdil zájem se touto problematikou zabývat. Přislíbil, že do vlády
předloží dokument na realizaci protihlukových opatření, který bude na okruhu (SOKP512)
dovolovat vybudovat opatření i přesto, kdy měření neprokáže překročení limitu hluku.
- Na podzim letošního roku budou na okruhu nainstalovány kamery pro úsekové měření
rychlosti.
- Do 30.6.16 budou instalovány protihlukové stěny na mostu u Herinku a u Modletic.
- V 09/16 bude zvýšena povolená rychlost na 130 km/h a bude provedeno měření hluku.
- V 10/16 bude hotová studie z měření a bude domluven společný návrh na snížení hluku.
- Po celou dobu budou zástupci obcí o všem informováni a budou moci vše připomínkovat a
podávat své návrhy. Zástupci obcí přislíbili i svou pomoc v celé této kauze.
Požadavky obcí – připomínky k EIA:
1) Stálá opatření: a) výměna hlučných závěrů mostů
b) odstranění signálních prvků mezi jízdními pruhy
c) povrch vozovky - tichý asfalt
d) protihlukové stěny
e) výsadba ochranné vegetace
2) Dočasná opatření: a) snížení rychlosti na 90 km/h (snížena reálně na 100 km/h) osobní vozy
a 70 km/h nákladní vozy (realizováno)
b) kontrola rychlosti policií (realizováno)
c) instalace kamer (bude realizováno)
d) kontrola hlučnosti kamiónů vlivem přetížení

2. Dopravní bezpečnost
- Na základě doporučení odboru správních agend a dopravy Říčany bude zpracována:
a) Pasportizace dopravního značení – 1. pasportizace současného stavu 2. pasportizace
budoucího stavu, 3. úprava křižovatky u zastávek
b) Pasportizace komunikací
3. Dne 9. 4. 2016 se uskuteční brigáda – úklid obce.
Koordinaci zajišťují dobrovolní hasiči obce – Jaroslav Smolař

4. Údržba a úklid obce
- Členové výboru vyjádřili velkou nespokojenost s firmou pana Urbana.
- Obec provedla výběrové řízení, přihlásili se tři firmy včetně firmy pana Urbana.
- Okolní obce zajišťují údržbu a úklid obce vlastními zaměstnanci.
Výbor souhlasí se záměrem přijetí vlastního zaměstnance a doporučuje zastupitelstvu obce
řešit údržbu a úklid obce pomocí vlastního zaměstnance.
5. Rekultivace příjezdu do obce od Dobřejovic
- Členové výboru projednali otázku vzhledu příjezdu do obce od Dobřejovic.
- Nynější vzhled příjezdu je neuspokojující.
Výbor odsouhlasil záměr na rekultivaci příjezdu a doporučuje zastupitelstvu výběr zahradnické
firmy a realizaci rekultivace pomocí vybrané zahradnické firmy.
6. Ostatní návrhy:
- Výbor doporučuje nainstalovat zákazovou tabulku „Zákaz psů“ na dětské hřiště
- Výbor doporučuje nainstalovat v obci reklamní panel- prostor pro soukr. inzerci. Dle
vyjádření starosty je toto v řešení. Inzerce bude za poplatek.
7. Další informace:
- Realizace klidové zóny u Rybníka nebude nejspíše možná, jelikož se jedná o biokoridor.
Bude vznesen dotaz na referát životní prostředí v Říčanech.
- ČOV – do konce dubna bude stavební povolení, vyřizuje se dotace, po realizaci bude možné
připojit dalších 750 EO.
- Kácení dřevin v obci – před pokácením stromů je nutné tuto skutečnost oznámit starostovi
obce, který vydá souhlas/nesouhlas. Kácení dřevin má svá stanovená pravidla.
Výbor žádá starostu obce o sdělení, jak bude postupováno s Universální stavební, která
provedla vykácení dřevin bez oznámení obci.
Dále žádá výbor starostu a místostarostu obce, aby velmi pečlivě zvažovali souhlasná
stanoviska k pokácení dřevin v obci.

Jana Steffelová
člen výboru

Zdeněk Zachař
předseda výboru

