
Městská část Praha-Dolní Chabry
Rada městské části

Zápis Č. 056/20/RMČ ze dne 13.07.2020

Přítomni: 5
Omluveni: O
Hosté:O
Ověřovatelé zápisu: JUDr. Golas, p. Vyšín

Navržený program 56. zasedání Rady NIČ:

1. Kontrola zápisu Č.55
2. Subdodavatelé stavby ZŠ
3. Jmenování předsedy školské komise
4. Zřízení věcného břemena
5. Změna v rejstříku škol
6. Pronájem podla
7. OSOP
8. Rozpočtové opatření Č.5
9. Křižovatka u ZŠ
10. Dělení pozemků H
l l. Novostavba rodinného domu s výrobnou potravin
12. Stavba RD v ulici Sumova
13. Dělení pozemků parc.č.5
14. Stavební úpravy RD Tušimická
15. Novostavba
16. Pověření k přípravě podkladů a podání podnětu k přezkumnému řízení
17.

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 17:57 hod.

Paní starostka přivítala přítomné na 56. zasedání a konstatovala, že Rada je usnášeníschopná.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi JUDr. Golas a pan Vyšín.
Starostka požádala o doplnění nebo stažení bodů z programu. Bod Č.7 byl navržen ke stažení
z programu a bod Č.17 byl přejmenován na ,,Žádost o vydání souhlasu s napojením na
veřejnou infrastrukturu"
Starostka přistoupila k hlasování o takto navrženém programu.



l. Kontrola zápisu Č.55
2. Subdodavatelé stavby ZŠ
3. Volba předsedy školské komise
4. Zřízení věcného břemena
5. Změna v rejstříku škol
6. Pronájem pódia
7. Rozpočtové opatření Č.5
8. Křižovatka u ZŠ
9. Dělení pozemků
10. Novostavba rodinného domu s výrobnou potravin
11. Stavba RD v ulici Sumova
12. Dělení pozemků parc.č.5
13. Stavební úpravy RD Tušimická
14. Novostavba Š
15. Pověření k přípravě podkladů a podání podnětu k přezkumnému řízení
16. Žádost o vydání souhlasu s napojením na veřejnou infrastrukturu

Hlasování: Pro: 5 Proti: O Zdržel se: O

Upravený program byl schválen.

ad l) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu -
Kontrola zápisů č. 55

Kontrola zápisu č. 55 bez připomínek

ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu -
Subdodavatelé stavby ZŠ

Rada po projednání přijala usnesení č. 473/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
seznam subdodavatelů pro dostavbu ZŠ Dolní Chabry

II. schvaluje
subdodavatele pro dostavbu ZŠ Dolní Chabry

Hlasování: Pro: 5 Proti: O Zdržel se: O



ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu -
Jmenování předsedy školské komise

Rada po projednání přijala usnesení č. 474/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na jmenování předsedy školské komise RNDr. Jakuba Haláčka od 01.08.2020

II. jmenuje
předsedu školské komise, RNDr. Jakuba Haláčka

III. ukládá
Alici Nussbergerové, sekretářce
zaslat jmenovací dekret předsedovi školské komise

Hlasování: Pro: 5 Proti: O Zdržel se: O

ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu -
Zřízení věcného břemene

Rada po projednání přijala usnesení č. 475/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
zřízení věcného břemene na pozemky parč. č. 1499/1 a parč. č. 1499/26, oba k.ú.
Dolní Chabry, zapsané na LV 1087, Věcné břemeno spočívá v uložení plynárenského
zařízení - STL plynovodu do výše uvedených pozemků.

II. schvaluje
vypsání žárném na zřízení věcného břemene na pozemky parč. č. 1499/1 a parč. č.
1499/26, oba k.ú. Dolní Chabry, zapsané na LV 1087, Věcné břemeno spočívá v
uložení plynárenského zařízení - STL plynovodu do výše uvedených pozemků.

III. ukládá
Daniele Pisingerové, referentce správy majetku, vyvěsit Záměr na zřízení věcného
břemene

Hlasování: ProS Proti: O Zdržel se: O

ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu -
Změna v rejstříku škol

Rada po projednání přijala usnesení č. 476/20/RMČ v tomto znění:
I. bere na vědomí

žádost o změnu zápisu v rejstříku škol školní jídelna -výdejna
II. schvaluje

změnu zápisu v rejstříku škol školní jídelna -výdejna
III. pověřuje

Mgr. Kateřinu Šilhovou Šafránkovou
podpisem žádosti o zrněnu zápisu v rejstříku škol

Hlasování: Pro: 5 Proti: O Zdržel se: O



ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu -
Pronájem pódia

Rada po projednání přijala usnesení č. 477/20/RMČ v tomto znění:

IV. bere na vědomí
žádost o vypůjčení mobilního pódia pro soukromou kulturní akci

V. schvaluje
vypůjčení mobilního pódia, které je majetkem MČ Praha - Dolní Chabry, vedeného
v evidenci na účtě 022-0719 pod inv. č. 48 v hodnotě 175.287,- KČ za podmínek
stanovených ve výpůjční smlouvě, která bude nedílnou součástí tohoto usnesení

VI. ukládá
Daniele Pisingerové, referentce správy majetku, oslovit právníka MČ Praha - Dolní
Chabry a zažádat o vypracování výše uvedené výpůjční smlouvy

Hlasování: Pro: 5 Proti: O Zdržel se: O

ad 7) Paní starostka přistoupila k sedmému bodu programu -
Rozpočtové opatření Č.5

Rada po projednání přijala usnesení č. 478/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
rozpočtové opatření Č.5/2020

II. ukládá
Lýdii Patákovou, hl.účetní
znění úkolu: provedení rozpočtového opatření

III. doporuČuje
k projednání a schválení ZMČ

Hlasování: Pro: 5 Proti: O Zdržel se: O

ad 8) Paní starostka přistoupila k osmému bodu programu -
Křižovatka u ZŠ

Rada po projednání přijala usnesení č. 479/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
souhrnné stanovisko dopravního podniku na ,,Stavební úpravy křižovatky u
ZŠ Spořická x V Kratinách x U Václava, Praha 8 - Dolní Chabry

II. schvaluje
body souhrnného stanoviska č. 1,2,3,5,6,7,8,9

III. neschvaluje
bod souhrnného stanoviska č. 4

IV. pověřuje
pana Ing. Vladimíra Musila projednáním jednotlivých bodů stanoviska s
DP hl.m. Prahy a.s.



VII. ukládá
Be. Janě Fejtové
znění úkolu: odeslat usnesení RMČ panu Ing. Musilovi

Hlasování: Pro: 5 Proti: O Zdržel se: O

ad 9) Paní starostka přistoupila k devátému bodu programu -
Dělení pozemků H

Rada po projednání přijala usnesení č. 480/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
oznámení o zahájení územního řízení ,,Dělení pozemku parc.č. v k.ú. Dolní
Chabry"stanovisko Komise Dopravní a Stavební ze dne 08.07.2020

II. neschvaluje
,,Dělení pozemku parc.č.2 v k.ú. Dolní Chabry".

III. podává námitky
- lokalita se nachází mimo rozvojové území městské části
- lokalita nemá vyřešeno dopravní napojení a připojení na IS
- trvá na usnesení RMČ č. 226/2019/RMČ ze dne 7.11.2019

IV. ukládá
Be. Janě Fejtové
znění úkolu: odesláním námitek odboru územního rozvoje Prahy 8
Termín: 14.7.2020

Hlasování: Pro: 5 Proti: O Zdržel se: O

ad 10) Paní starostka přistoupila k desátému bodu programu -
Novostavba rodinného domu s výrobnou potravin

Rada po projednání přijala usnesení č. 481/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
oznámení o pokračování společného řízení a pozvání k ústnímu jednání ,,Novostavba
rodinného domu s výrobnou potravin" pozemek parc.č. k.ú. Dolní Chabry
stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 08.07.2020

II. trvá
na námitkách, které byly odeslány odboru územního rozvoje dne 16.7.2018 č.j. SZ
MCPCH 01344/2018

III. ukládá
Be. Janě Fejtové
znění úkolu: odeslání usnesení RMČ a námitek ze dne 16.7.2018 odboru územního
rozvoje paní Ferencové

Termín: 14.7.2020

Hlasování: Pro: 5 Proti: O Zdržel se: O



ad 11) Paní starostka přistoupila k jedenáctému bodu programu -
Stavba RD v ulici Sumova

Rada po projednání přijala usnesení č. 482/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
žádost o souhlas se stavbou RD v ulici Sumova, parc.č. k.ú. Dolní Chabry
stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 08.07.2020

II. souhlasí
se stavbou RD v ulici Sumova, parc.č. , k.ú. Dolní Chabry, autor návrhu
projektu Ing. arch. Michal Čapek

III. stanovuje
podmínky: - uzavření smlouvy o výpůjčce komunikace

- ohlášení záboru veřejného prostranství v průběhu realizace
stavebního záměru

IV. ukládá
Be. Janě Fejtové
znění úkolu: odeslat usnesení RMČ

- Termín: 7 pracovních dnů

Hlasování: Pro: 5 Proti: O Zdržel se: O

ad 12) Paní starostka přistoupila k dvanáctému bodu programu -
Dělení pozemků parc.Č.

Rada po projednání přijala usnesení č. 483/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
žádost o vydání rozhodnutí o dělení pozemku parc.č. , k.ú. Dolní Chabry, majitel
Václav Šmíd
stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 08.07.2020

II. schvaluje
rozdělení pozemku parc.č. k.ú. Dolní Chabry, majitel Václav Šmíd

III. ukládá
Be. Janě Fejtové
znění úkolu: odeslat usnesení RMČ
Termín: 7 pracovních dnů

Hlasování: Pro: 5 Proti: O Zdržel se: O



ad 13) Paní starostka přistoupila k třináctému bodu programu -
Stavební úpravy RD TuŠimická

Rada po projednání přijala usnesení č. 484/20/RMČ v tomto znění:
I. bere na vědomí

žádost o vyjádření k PD - Stavební úpravy a půdní vestavba RD v ul. Tušimická
, parč. č. k.ú. Dolní Chabry stanovisko Komise Dopravní a Stavební ze

dne 24.06.2020
II. souhlasí

s projektovou dokumentací ,,Stavební úpravy a půdní vestavba RD v ul. Tušimická
1 pare. č. k.ú. Dolní Chabry", kterou vypracovali Marie Matoušová
ČKAIT 0100196, Ing. Roman Gottfried ČKAIT 4910101 a jiří Wohlmann ČKAIT
0100711

III. stanovuje
podmínky:- uzavření smlouvy o výpůjčce komunikace

- ohlášení záboru veřejného prostranství v průběhu realizace stavebního
záměru

IV. ukládá
Be. Janě Fejtové, tajemnici KSaD
znění úkolu: odeslat usnesení RMČ
Termín: 7 pracovních dnů

Hlasování: Pro: 5 Proti: O Zdržel se: O

ad 14) Paní starostka přistoupila ke čtrnáctému bodu programu -
Novostavba Šedovi

Rada po projednání přijala usnesení č.
I. bere na vědomí

žádost o stanovisko k záměru
pozemku parc.č. k.ú.
ze dne 08.07.2020

II. schvaluje

485/20/RMČ v tomto znění:

a souhlas se stavbou ,,Novostavba RD v obci Praha na
Dolní Chabry" stanovisko Komise Stavební a Dopravní

záměr a souhlasí se stavbou ,,Novostavba RD v obci Praha na pozemku parc.č.
k.ú. Dolní Chabry", s projektovou dokumentací, kterou vypracoval Ing.

Oldřich Dienstbier ČKAIT 0201838
III. stanovuje

podmínky: - ohlášení záboru veřejného prostranství v průběhu realizace stavebního
záměru

VIII. ukládá
Bc. Janě Fejtové, tajemnici KSaD
znění úkolu: odeslat usnesení RMČ
Termín: 7 pracovních dnů

Hlasování: Pro: 5 Proti: O Zdržel se: O



ad 15) Paní starostka přistoupila k patnáctému bodu programu -
Pověření k přípravě podkladů a podání podnětu k přezkumnému řízení

Rada po projednání přijala usnesení č. 486/20/RMČ v tomto znění:

I. schvaluje
přípravu podkladů a podání podnětu k provedení přezkumného řízení ve věci GENIUS
spol. s. r.o., IČO 148 89 803, Rozhodnutí - zrněna stavby před jejím dokončením
,,Nástavba, přístavba a stavební úpravy objektu č.p. 533 v ulici Ústecká v souvislosti
se změnou užívání nedokončené stavby ,,Polyfůnkční objekt Ústecká"

II. pověřuje
místostarostu Jana Vokurku k přípravě podkladů a k podání podnětu k provedení
přezkumného řízení ve věci GENIUS spol. s. r.o., IČO 148 89 803, Rozhodnutí -
změna stavby před jejím dokončením ,,Nástavba, přístavba a stavební úpravy objektu
č.p. v ulici Ústecká v souvislosti se změnou užívání nedokončené stavby
,,Polyfúnkční objekt Ústecká"

Hlasování: Pro: 5 Proti: O Zdržel se: O

ad 16) Paní starostka přistoupila k šestnáctému bodu programu -
Žádost o vydání souhlasu s napojením na veřejnou infrastrukturu

Rada po projednání přijala usnesení č. 487/20/RMČ v tomto znění:

I. schvaluje
projektovou dokumentaci ,,RD Dolní
sjezdu", z 3/2020, vypracovanou Bc.

II. ukládá
Be. Janě Fejtové
znění úkolu: odeslání usnesení RMČ

Termín: 7 pracovních dnů

Chabry - Dům A, Připojení samostatného
Michaelou Sedleckou, ČKAIT - 0013 190

Hlasování: Pro: 5 Proti: O Zdržel se: O

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 18:10 hod ukončila

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková
starostka MČ

Ověřovatelé:

Judr. Milan Golas
l. místostarosta MČ

Stanislav Vyšín
radní MČ

podp' .
dne, .. .

podpis
dn,.


