
jednání Komise Stavební a Dopravní dne 24.06.2020 - 28. zasedání

Přítomni: Ing. V. Knobloch, pan M. Malina, Ing. V. Musil, pan J. Vokurka, Ing. P. Kasa, Ing. J. Tomeš

Omluveni: O

Hosté: JUDr. M. Golas

l) MCPCH 01340/2020 ze dne 10.06.2020 - Novostavba 3 RD, na pozemcích parc.č.
Praha 8, k.ú. Dolní Chabry

- komise projednala a bere na vědomí

2) MCPCH 01334/2020 ze dne 10.06.2020 - Žádost o vyjádření k pd - Stavební úpravy a půdní
vestavba RD v úl. Tušimická , parč k.ú. Dolní Chabry,

- komise projednala
- komise nemá připomínky
- komise doporučuje RMČ ke schválení

3) MCPCH 01371/2020 ze dne 15.06.2020 - DIO úl. Karla Rachůnka a ul. Jana Marka, souhlasné
stanovisko

- komise bere na vědomi

4) MCPCH 01346/2020 ze dne 11.06.2020 - Usneseni zastaveni řízení Opěrná zeď v zadní části
pozemku parc k.ú. Dolní Chabry, Praha, Dolní Chabry Kadaňská

- komise bere na vědomí

5) MCPCH 01345/2020 ze dne 11.06.2020 - Rozhodnutí společné povoleni stavební a územní,
,,Dům správce areálu Dolní Chabry na pozemku parc k.ú. Dolní Chabry při ul. Do
RybníČků"

- komise bere na vědomi

6) MCPCH 01383/2020 ze dne 16.06.2020 - společný souhlas, územní souhlas a souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru ,,Nástavba na přístavbu domácí dílny u
rodinného domu Žďárská Praha"

- komise bere na vědomi

7) MCPCH 01394/2020 ze dne 17.06.2020 - Neoprávněné znepřÍstupněnj a zábor části parcely ve
vlastnictví Hlavního města Prahy svěřené do správy MČ Dolní Chabry.

- komise sděluje následujícŕ záležitost prověřila a sděluje, že se nejedná o ne|egá|nj zábor
parcely, ale zahrazení provedla sama městská část jako opatřeni proti vzniku ne|egá|ních
skládek. Zahrazená cesta končí soukromými pozemky.
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8) MCPCH 01422/2020 ze dne 19.06.2020 - Závazné stanovisko k projektové dokumentaci
z hlediska dopravy pro účely územního a stavebního řízenI ve věci: ,,Přístavba, stavební
úpravy a nástavba RD v ulici Pod Křižem parc.č. Praha 8, k.ú. Dolní
Chabry

- Komise bere na vědomí

9) MCPCH 01436/2020 ze dne 22.6.2020 - Rozhodnuti, povolení odstranění stavby nStávajÍcÍho
rodinného domu Budyšínská , Praha" na pozemku parc v katastrálním území
Dolní Chabry

- komise bere na vědomí

10) MCPCH 01460/2020 ze dne 24.6.2020 - Souhrnné stanovisko dopravního podniku č.j
1006302,,Stavební úpravy křižovatky u ZŠ Spořická x V Kratinách x U Václava, Praha 8 Dolní
Chabry"

- Komise projednala a doporučuje RMČ nás|edujÍcÍ - prodloužení zastávky ve směru do Ďáblic
na požadovaných 19 m a nedoporučuje posun zastávky ve směru do Čimic.

Termin zasedání KSaD je stanoven na 8.7.2020 v 9.00 hod.

V Praze dne 24. 06. 2020

Zapsal: Ing. Lenka Dvořáková

Ověřil: jan Vokurka Ing. Lenka Digitálně podepsallng.
Lenka Dvořáková

" " " Datum: 2020.06.29Dvora kova ,,,,,,,, ,,,1,,1
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