Zápis z 6. zasedání výboru pro životní prostředí,
konaného 26.9.2017
Přítomni: Zdeněk Zachař, Lenka Dunčková, Jana Šteffelová, Jitka Schwarzmayerová
Neomluven: Alois Čundrla

1. Informace o vývoji ve věci protihlukových opatření
- Proběhla další jednání s ředitelem závodu Praha ŘSD Ing. Grosem.
Jednání se zúčastnili starostové obcí Herink, Dobřejovice, Modletice, Jesenice
Pražský okruh (D0) i na dále zůstává ve zkušebním provozu, zkušební provoz prodloužen do
31. 12. 2018. Zástupci sdružení občanů Jesenice a obec Modletice podali žalobu na zkušební
provoz. Zástupci všech dotčených obcí žádají opětovné snížení rychlosti.
- V 05/17 bylo další jednání u ministra dopravy, kde se prezentovaly možnosti opatření vedoucí
ke snížení hluku. Konečný vypracovaný dokument ŘSD připomínkovaný obcemi bude
ministru předložen v 09/17.
- KHS doporučila výstavbu protihlukové stěny
2. Dopravní bezpečnost
- Výbor bere na vědomí, že byla učiněna opatření dle Pasportizace silnic a dopravního značení.
Dále probíhá aktualizace pasportizace v lokalitě Slunečná stráň – převzetí ulic do místních
komunikací a zrušení parkovacích míst.
- Pro zvýšení bezpečnosti proběhne rekonstrukce vozovky v ulici Do Višňovky a v ulici Nad
Rybníkem.
- Výbor doporučuje řešit dopravním značením průjezd esíčka ve staré části obce.
3. Údržba a úklid obce
- Výbor bere na vědomí informaci o úklidu vykáceného lesa u kapličky pomocí myslivců. Po
úklidu zůstala na místě hromada klestí, bude spálena pomocí hasičů Herink. Po stanovení
konkrétního data pálení, doporučuje výbor předem informovat obyvatele obce.
- Výbor doporučuje provést rekultivaci vykáceného prostoru lesa u kapličky.
- Výbor doporučuje vyčištění kanálků a škarpy na Radějovické. Upozornit stavebníky, aby
zajistili průtok vody.
- Výbor bere na vědomí, že u vycházkové trasy za rybníkem bude obecní pozemek oset trávou
společností Agro a dále udržován zaměstnancem úřadu.
- Výbor vyslovil nespokojenost s úklidem obce.
- Výbor navrhuje uskutečnit podzimní brigádu.
4. Rekultivace příjezdu do obce od Dobřejovic
- V realizaci
5. Ostatní:
- Výbor bere na vědomí informaci o obnově vývěsné obecní dřevěné tabule u zastávky BUS.
Druhá nová vývěsná tabule je umístěna v lokalitě Za rybníkem.
- Výbor společně s SK Herink zorganizuje lampiónový průvod – „Uspávání broučků u kapličky“,
dne 4.11.2017. Průvod bude součástí akce Halloween.

6. Výstavba betonárky na katastru Dobřejovic
- zastupitel a obyvatel obce Dobřejovice pan Sklenář prezentoval svůj soukr. názor o situaci
ohledně výstavby betonárky na katastru Dobřejovic – vedle sběrného dvora.
- Předložil argumenty proti výstavbě: stavba bez posouzení EIA, problémy s vodou, vyšší
kapacita betonárky než je ve studii, bonita půdy pod betonárkou, zvýšená dopravní zátěž.
- Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Dobřejovice proběhne referendum k této stavbě
ve dnech konání parlamentních voleb.
- p. Sklenář navrhuje společné memorandum o tom, že obec Dobřejovice, Modletice, Herink,
(Jesenice) na svých katastrálních území nepovolí stavbu betonárky a tím rozšíření komerční
zóny na katastru Dobřejovic a Herinku.
- Výbor požádal o zaslání návrhu memoranda.
- Výbor informoval p. Sklenáře o tom, že ke stavbě betonárky nepodala obec Herink žádné
námitky, a že zástupci obce Herink posuzují možnosti rozšíření komerční zóny na základě
žádosti společnosti Eurovia.
Výbor k výše uvedenému nezaujal kladné ani záporné stanovisko a navrhuje vyčkat na výsledky
referenda občanů Dobřejovic.
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