Zápis ze 4. zasedání výboru pro životní prostředí,
konaného 3. 11. 2016
Přítomni: Zdeněk Zachař, Lenka Dunčková, Jana Šteffelová, Jitka Schwarzmayerová
Omluven: Alois Čundrla
1. Informace o vývoji ve věci protihlukových opatření
- Dne 19. 9. 2016 proběhlo další jednání na ředitelem závodu Praha ŘSD Ing. Grosem
- Jednání se zúčastnili starostové obcí Herink, Dobřejovice, Modletice, Jesenice bez zástupců
sdružení občanů Jesenice.
- Pan ředitel zopakoval a potvrdil zájem se touto problematikou zabývat. Přislíbil možnou
realizaci protihlukových opatření pro obec Herink i přesto, kdy 3-denní měření neprokázalo
překročení limitu hluku. Další týdenní měření hluku probíhalo od 20. 9. 2016, výsledky zatím
nejsou známy.
- Do 31. 12. 2016 je na okruhu snížená povolená rychlost na 100 km/h pro osobní vozy a 70
km/h pro nákladní vozy.
- Na jaře příštího roku budou na okruhu nainstalovány kamery pro úsekové měření rychlosti.
- V 01/17 bude hotová studie z měření a bude domluven společný návrh na snížení hluku, kdy
bude i další společná schůzka na ŘSD a následně schůzka s ministrem dopravy.
2. Dopravní bezpečnost
- Schvaluje se pasportizace silnic a dopravního značení. Po schválení pasportizací výbor
doporučuje realizaci opatření uvedených v pasportizacích.
- Výbor doporučuje zlepšit viditelnost přechodů v obci pravidelnou obnovou nátěrů kvalitní
barvou, na přechody namontovat reflexní prvky a umístění blikající dopravní značky Přechod
pro chodce.
- Výbor doporučuje jednání s obecní policií o její přítomnosti u přechodů v době ranních
školních odjezdů autobusů cca 7:00 – 7:30.
- Výbor doporučuje vybudování zvýšené vozovky v ulici do Višňovky a Nad Rybníkem pro
zpomalení průjezdů aut.
3. Údržba a úklid obce
- Dne 26. 11. 16 se uskuteční obecní brigáda u rybníka, kde budou odstraněny náletové
dřeviny a výbor navrhuje úpravu přístupu k rybníku pomocí nášlapných kamenů.
- Výbor doporučuje pomocí zaměstnance obce provést vyřezání křovin, postřik chodníků,
vyřezání křovin u dopravních značek a opravu zavíraní vrátek na dětském hřišti.
- Výbor doporučuje zajistit údržbu zeleně (mimo sekání trávy) na dětském hřišti pomocí firmy,
která zeleň zakládala, tak aby došlo odborné údržbě.
- Výbor doporučuje pokácení staré hrušně ve vycházkové zóně u kapličky.
4. Rekultivace příjezdu do obce od Dobřejovic
- Členové výboru opět projednali otázku vzhledu příjezdu do obce od Dobřejovic.
- Vzhled příjezdu je neustále neuspokojující.
- Výbor souhlasí s předloženým návrhem bodu na zastupitelstvo s tím, že kromě kačírku velké
frakce zde umístit nestavební prvky k záchytu kačírku a dále zde zasadit i zeleň.
- Výbor doporučuje poptat službu rekultivace přes firmu, která zajišťovala zeleň na dětské
hřiště.

5. Ostatní návrhy:
- Výbor opět doporučuje nainstalovat zákazovou tabulku „Zákaz psů“ na vrátka u dětského
hřiště.
- Výbor doporučuje obnovu vývěsné obecní dřevěné tabule u zastávky.
6. Další informace:
- Jana Šteflová informovala členy výboru o strategickém plánu obce, kde upozornila na palčivé
věci v tomto plánu:
a) Mateřská školka
b) Dešťová kanalizace – obnova sávající, budování nové sítě
c) Obnova inženýrských sítí
d) Výkup pozemků pro rozšíření obecní zeleně
- Retenční nádrže v ulici do Višňovky, byla zastupitelstvem schválena. Bylo domluveno, že její
realizace bude pomocí dotací. Na základě informací starosty bude dotaci obtížné získat.
V rozpočtu obce na rok 2017 bude realizace navržena.

Jana Steffelová
člen výboru

Zdeněk Zachař
předseda výboru

