Volný přepis otázek a odpovědí z ONLINE prezentace
Studie opatření pro zadržování a využití vody z dešťových srážek
na území MČ Praha-Klánovice, která proběhla dne 2. 11. 2020
Nejedná se o zcela doslovný přepis.
Přepis je proveden tak, aby byla zřejmá otázka/připomínka a odpověď zhotovitele.
1. Připomínka k měření studní: měření by mělo probíhat v krátkém období, aby výsledky byly
použitelné.
Odpověď zhotovitele: Ano, podrobněji je to popsáno v pokynech na webových stránkách
městské části. Ideálně je to potřeba změřit v rozmezí jednoho týdne a to ze 2 důvodů. Aby se ty
podmínky neměnily, a také je potřeba pokračovat v analytické části z důvodu dodržování
termínů.
2. Vycházeli jste během analytické části, kdy jste mapovali stávající dopravní režim z analýzy
dopravy v klidu v Klánovicích?
Odpověď zhotovitele: Ano, máme pasport i tuto analýzu k dispozici a mapujeme dopravní
režim z hlediska zóny 30, obytné zóny, samotná Slavětínská atd.
3. Mapujete stromy, které jsou mnohokrát blíž, než udávají rozhledové trojúhelníky a plánuje
se případně v budoucnu kácení stromů nebo se to přejde?
Odpověď zhotovitele: V rámci podrobnosti studie nejsme schopni posuzovat v každé ulici
konkrétní stromy, zda jejich umístění vyhovuje rozhledovým trojúhelníkům …

(Zde došlo k technické chybě a přerušení videozáznamu.
Zhotovitel písemně uvádí zbylou část odpovědi a přepis posledního dotazu).
Odpověď zhotovitele: V rámci podrobnosti studie nejsme schopni posuzovat v každé ulici
konkrétní stromy, zda jejich umístění vyhovuje rozhledovým trojúhelníkům. Předpokládá se, že
se tímto bude zabývat detailně projektant dokumentace řešící návrh rekonstrukce konkrétní
ulice. Každopádně můj názor je, že v případě, kdy některý strom normovým rozhledovým
poměrům nevyhovuje již několik let a nezpůsobuje žádné závažné bezpečnostní riziko, není
kácení potřeba. Kácení každého konkrétního stromu je nutno vždy pečlivě individuálně posoudit
a zdůvodnit.
4. Jste seznámeni s obnovou stromořadí jeřabin v ul. Aranžérská a zabýváte se jí nějak ve Vaší
studii?
odpověď: Aranžérské ulici se snaží zachovat jeřabinovou alej, která tam má svoji historii.
Současně vysázený druh jeřabiny horské není vhodný do městských podmínek, existují
vhodnější taxony jeřabin. Je důležité udržovat druhovou rozmanitost.

Za zhotovitele studie a pořadatele ONLINE diskuse firmu TIMAO s.r.o., zápis vyhotovila Martina Paldusová dne 6. 11. 2020,
e-mail: paldusova@timao.cz.

