Zápis z 5. zasedání výboru pro životní prostředí,
konaného 28.3.2017
Přítomni: Zdeněk Zachař, Lenka Dunčková, Jana Šteffelová, Jitka Schwarzmayerová
Neomluven: Alois Čundrla

1. Informace o vývoji ve věci protihlukových opatření
- Dne 7.3.2017 proběhlo další jednání na ředitelem závodu Praha ŘSD Ing. Grosem.
Jednání se zúčastnili starostové obcí Herink, Dobřejovice, Modletice, Jesenice bez zástupců
sdružení občanů Jesenice.
Byla zpracována studie ke snížení hluku na 40 dB. Nejdražší varianta tunel v hodnotě 8
miliard, nejlevnější varianta protihlukové stěny po krajnicích D0 1,7 miliardy.
Zástupci obcí požádali o dopracování opatření – snížení rychlosti, tichý asfalt a vše hodnotit
dle platných vyhlášek v době stavebního povolení.
- Měření hluku v roce 2016 byla s kladným výsledkem, kromě jednoho místa u Osnice.
- Na D0 probíhá v současnosti kolaudační řízení - obce a sdružení občanů podaly písemné
námitky ke kolaudaci.
- Na jaře roku 2018 budou na okruhu zprovozněny kamery pro úsekové měření rychlosti.
- V 04/17 by mělo proběhnout další jednání u ministra dopravy.
2. Dopravní bezpečnost
- Pasportizace silnic a dopravního značení – opatření dle pasportizace dopravního značení a dle
vyhlášku z Říčan hotová do konce 07/17.
- Výbor doporučuje 2x do roka nátěr přechodů. Do budoucna na přechody namontovat
reflexní prvky a umístění blikající dopravní značky Přechod pro chodce.
- Výbor doporučuje vybudování zvýšené vozovky v ulici do Višňovky a Nad Rybníkem pro
zpomalení průjezdů aut.
3. Údržba a úklid obce
- Dne 8. 4. 16 v 9:00 hod. se uskuteční úklid obce.
- Výbor upozorňuje na blížící se vegetaci a s tím spojené sekání trávy a postřik a úklid
chodníků.
- Výbor bere na vědomí informaci o úklidu vykáceného lesa u kapličky pomocí myslivců do
konce 06/17.
- Výbor bere na vědomí kácení a novou výsadbu stromů u rybníka.
- Výbor bere na vědomí informaci o zajištění zatravnění obecního pozemku u úřadu pomocí za
pomoci FO.
- Výbor doporučuje opravit zídku v zatáčce na Radějovické, naproti ulici U kovárny.
- Výbor doporučuje vyčištění nánosů na krajnicích na Radějovické.
- Výbor doporučuje vyčištění kanálků a škarpy na Radějovické. Upozornit stavebníky, aby
zajistili průtok vody.

4. Rekultivace příjezdu do obce od Dobřejovic
- Členové výboru již po několikáté projednali otázku vzhledu příjezdu do obce od Dobřejovic.
- Vzhled příjezdu je neustále neuspokojující i po úklidu SUS.
- Výbor doporučuje pomocí zaměstnance obce provést dočištění a vyřezání křovin při vjezdu
do obce.
- Výbor souhlasí s předloženým návrhem bodu na zastupitelstvo s tím, že kromě kačírku velké
frakce zde umístit prvky k záchytu kačírku a dále zde zasadit i zeleň.
- Výbor zajistí nabídku/ky od zahradnických firem.
5. Ostatní návrhy:
- Výbor opět doporučuje nainstalovat zákazovou tabulku „Zákaz psů“ na vrátka u dětského
hřiště.
- Výbor opět doporučuje obnovu vývěsné obecní dřevěné tabule u zastávky.
- Výbor doporučuje zajistit zabezpečení kůlny u rybníka (zámek).
- Výbor doporučuje zajistit 2x ročně úklid obecních silnic pomocí čistícího vozu.
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