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V Jesenici, v její části Horní Jirčany žiji patnáctým rokem. Za tuto dobu se obec rozrostla do 
rozměrů města, kde se stále více chybí blízkost přírody. Tento fakt ještě umocnilo otevření 
Pražského okruhu v bezprostřední blízkosti Jesenice a přilehlých obcí, kdy se obec stala 
typickým suburbánním zázemím hlavního města Prahy a silné ekonomické a sociální vazby 
na velkoměsto přinášejí nejen prosperitu, ale také zátěž životního prostředí a sociální 
problémy. Zajímám se o problematiku životního prostředí, ochranu přírody o trvale 
udržitelný život v krajině a proto je mým cílem hájit v souladu s českými a evropskými 
zákonnými normami a předpisy, zejména s Evropskou úmluvou o krajině práva občanů na 
příznivé životní prostředí. Po otevření Pražského okruhu jsem se aktivně začala zajímat o 
problematiku hlukové zátěže a v současné době se snažím s kolegy z občanského sdružení ve 
spolupráci se starosty okolních obcí o ochranu obyvatel před hlukem. Společně se starosty 
Modletic, Dobřejovic a Herinku jsme partnerem pro jednání s vládními i nevládními 
institucemi. Stavba má spoustu nedostatků, které lze řešit. Domnívám se, že obec má 
pravomoci, podmínky, ale i povinnost k občanům, aby se do této problematiky lépe zapojila. 
Hluk je problém, který všichni vnímáme, ale jedná se o veškerou emisní a imisní zátěž, kterou 
je potřeba řešit. Je potřeba hledět i do budoucna, kdy na okraji obce je plánováno připojení 
dálnice D3 s obrovskou mimoúrovňovou křižovatkou. Kolem Jesenice by pak mohlo projíždět 
více než 100.000 automobilů denně. (zdroj informací: ŘSD z roku 2013, ke stažení z našeho 
webu jako pdf soubor ZDE., 6MB). 
Opět výrazně vzroste hluková zátěž, emise NOx, CO, CxHy a prachu.  Za nejdůležitější 
považuji vyřešení hlukové problematiky kolem Pražského okruhu a to i s výhledem do 
budoucna. Je důležité chránit příznivé životní podmínky.  
V obci jsem členkou komise pro životní prostředí. Dlouhodobě jsem usilovala o vybudování 
multifunkčního hřiště pro obyvatelé Horních Jirčan. Podílela jsem se na návrhu, přípravě a 
jednáních až do stádia studie. Věřím, že v brzké době by mohlo toto sportoviště dobře sloužit 
všem obyvatelům Jirčan.   
 

http://jesenice.zeleni.cz/wp-content/uploads/sites/77/2014/08/RSD_2013.pdf

