Zápis ze zasedání Komise pro rozvoj obce, dne 6. května 2019
Agenda
1. přivítání, změny v komisi (PM)
2. návrh dětského hřiště v Central grupu (DK)
3. Marina Zdiby - názory k zaslané studii
4. Rozšíření skládky Ďáblice - připomínky k dokumentaci EIA
5. Doprava v obci (viz e-mail p. Voráčkové) - změna směru v ulici Na Lada + hledání dalších
parkovacích míst pro rodiče ZŠ a MŠ
6. Zeleň v obci, zadržování dešťové vody - mateřská školka (EZ)
7. (pokud zbyde čas) úprava okolí pomníku u školy, společenský dům ve Veltěži

Přítomni: Jitka Janáčková, Petra Míšková, Eva Zemanová, Miloš Krejcar, Daniela Kozlíková,
Lenka Čápová
Omluven: Jaromír Prokop, Anatol Nepala, Šimon Matoušek
Hosté: Eva Slavíková, Kateřina Kolářová
1. Předsedkyně komise přivítala členy a seznámila se změnami v komisi. Odstoupil p. Prokop.
Nový člen p. Štefl bude jmenován Radou obce na příštím jednání.
2. Paní starostka souhlasí s přípravou podkladů pro získání případné dotace na realizaci
horolezecké stěny/prvku v lokalitě “Central Group” na obecním pozemku uprostřed zástavby.
Úkol: p. Kozlíková osloví realizační firmu a požádá o zakreslení herního prvku na pozemek.
Dále připraví informační článek do Zdibského zpravodaje, aby byli informováni občané o
připravované akci.
3. Marina Zdiby - členové komise přednesli své návrhy k připravovanému záměru vybudovat v
lokalitě u Vltavy kotviště pro malá plavidla. Pro představu je možné podívat se na již
realizovaná kotviště v Českém Vrbně a v Petrově na Baťově kanále.
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Návrhy:
obnovení dvou zasypaných tůní a vytvoření rekreačního parku (podobného Stromovce)
rozšíření a zkapacitnění stávající cyklostezky, příp. rozdělení na stezku pro cyklo z jedné a
pěší z druhé strany
oprava silnice vedoucí do Klecánek + vybudování cyklostezky mimo komunikaci
Komentáře:
zjistit více informací o dopravní zátěži spojené s provozem kotviště
ověřit, kolik je nejmenší počet lodí, při kterém se ještě vyplatí kotviště realizovat (aktuální
plánovaný počet je 35 lodí)

Hlasování: Kdo je pro, aby se pokračovalo dále v jednání o případné realizaci kotviště.
Pro: 4
Proti: 2
KRO doporučuje vedení obce pokračovat v jednání o případné realizaci kotviště.
4. Rozšíření skládky Ďáblice - komise nesouhlasí s otevíráním a rozšiřováním skládky.
Souhlasí s návrhem vedení obce vyjádřit nesouhlasné stanovisko k projektu. Doporučuje, aby
činnost skládky byla ukončena a došlo k doplnění izolační zeleně i v části skládky z pohledu
od Zdib.

5. Doprava - ul. Na Lada - komise nedoporučuje změnit směr provozu v ul. Na Lada, ani
vytvářet další parkovací místa v této lokalitě. Žádné řešení, které se nabízí, není optimální.
Centrum obce je dopravně přetíženo hlavně v době od 7:40 do 7:55, kdy rodiče vozí děti do
školy a školky. KRO navrhuje, aby vznikly “pomocné” trasy (např. v ul. Veltěžská je možné,
aby děti vystoupily a došly do školy pěšky).
Návrh: Připravit informační kampaň společně se zástupcem rodičů p. Reiserovou o dalších
možnostech, jak bezpečně dopravit děti do školy - LČ, DK
Hlasování: Kdo souhlasí se změnou provozu v ul. Na Lada?
Pro: 0
Proti: 6
Komise nedoporučuje změnit směr provozu ul. Na Lada.
6. Zeleň v obci - Paní Zemanová přednesla několik návrhů na zlepšení stavu zeleně v obci:
Pavilony mateřské školy
EZ navrhuje, aby se uspíšilo řešení zahradní úpravy venkovního prostoru mateřské
školy, aby prostředí bylo pro děti inspirativní a harmonické, aby děti mohly vnímat
rozmanitost a proměnlivost přírody v průběhu ročních období. Úprava spočívá ve
zvýšení podílu opadavých keřů a kvetoucích rostlin. Výhodou by byla konzultace s
krajinářským architektem. Nebezpečné tvárnice osazené skomírajícími koniferami je
třeba odstranit, případně nahradit nádobami s kvetoucími rostlinami.
EZ prověří, zda bude k instalované automatické zálivce využívána dešťová voda z
akumulačních nádrží, které jsou součástí projektu MŠ.
Údržba zeleně
EZ upozorňuje na nutnost upravit způsob údržby zeleně vzhledem k současnému
suchu tak, jak je doporučován odborníky a v mnohých městech a obcích již akceptován:
Sekání travních porostů n
 a pozemcích, po nichž chodí lidé, se provádí cca šestkrát za
sezónu. Výšku sekání je nutno zvětšit a nastavit tak, aby byly vždy zachovány dvě
třetiny z celkové výšky porostu. Způsob sekání na nízkou výšku, jakým se sekalo dosud,
způsobuje vyhynutí ušlechtilých druhů travin, podporuje růst plevelů a mnohde skalpuje
drn. Ve dnech, kdy teplota přesahuje 25 stupňů Celsia, se sekat nemá.
Ostatní porosty, po nichž se nechodí, se sekají cca třikrát za sezónu. Vyšší porosty
pomáhají zvládat sucho, poskytují prostor užitečnému hmyzu. U některých ploch je
možno jen část sekat intenzivně a ponechat ostrůvky vyšší trávy, které pomohou k
přežití hmyzu. Je vhodné dále pokračovat v přeměně vybraných trávníků v luční porosty.
Změnu údržby zapříčiněnou klimatickými poměry je třeba vysvětlovat obyvatelstvu, aby
nedocházelo ke stížnostem na nedostatečnou údržbu.
Řez keřů a stromů. Keře není vhodné tvarovat do pravoúhlých útvarů, jak bylo činěno v
minulých letech. Pokud je řez nutný, má být rostlina tvarována pouze v období vhodném
pro jednotlivé taxony. Nyní např. je to řez zlatice (Forsythia), která se upravuje výhradně
po odkvětu. Tam, kde keře nepřekáží, je vhodné ponechat přirozený tvar, aby se
nebránilo v kvetení a aby se zlepšil vzhled zeleně.
Je třeba likvidovat porosty invazivních druhů, v naší oblasti zejména křídlatky.
Řez stromů by měl být svěřen odborníkovi. V době vegetačního klidu je nutné též opravit
neodborný řez, který ohrožuje zdravotní stav stromů.
Při ú
 držbě chodníků je nutno opustit aplikaci nebezpečného chemického přípravku
Roundup pro ničení plevelů, která byla používána v minulých letech. O způsobu

bezpečného ničení plevele z chodníku je možno se informovat např. v obci Líbeznice,
kde s tím už mají zkušenosti.
Paní starostka si je situace vědoma, bohužel není v současných kapacitách obecního rozpočtu
situaci koncepčně řešit. Informovala o objednání služeb arboristy, aby obhlédl zasazení lípy a
došlo ke správnému založení korun stromů. Dále se objednává dendrologický průzkum
vzrostlých stromů v ul. Průběžná. Pí. Zemanová předá již existující zprávu k ověření. Pí.
Kolářová si je vědoma neodborného sekání zeleně a už ji řeší s údržbou obce.
V areálu nové MŠ jsou vybudovány dvě retenční nádrže. Pí. Kolářová ověří v areálu, kde a jak
jsou jímky případně osazené. Pí. Míšková nabídla možnost prověření stavební dokumentace.
Paní Zemanová ověří, zda zhotovitel závlahy napojil jímky jako zdroj vody nebo nikoliv.

Konec ve 20.30 hod.
Další jednání komise proběhne 3.6.2019 v 17 hod na obecním úřadě.
Zapsala: Lenka Čápová, Petra Míšková

