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Jednání Komise Stavební a Dopravní dne 22.07.2020 – 30. zasedání 
Přítomni: pan J. Vokurka, Ing. V. Musil, Ing. P. Kasa 

Omluveni: Ing. V. Knobloch, Ing. J. Tomeš, pan M. Malina 

Hosté: 

 

1) MCPCH 01500/2020 ze dne 26.06.2020 – žádost o vyjádření k dokumentaci ke změně územního 
rozhodnutí, „Novostavba 3 RD“, pozemek parc. č. 291/26, 28,29, STUDIO AM s.r.o. 
- komise předložené řešení nedoporučuje RMČ ke schválení a trvá na připojení objektu ze 

severní strany do plánované komunikace. Projekt musí být v souladu s územním plánem – 

SV-C. 

 

2) MCPCH 01576/2020 ze dne 07.07.2020 – žádost o stanovisko k návrhu zlepšení parkování 
jízdních kol 
- komise projednala: v naší městské části není problematika parkování jízdních kol aktuální,  

k návrhu nemá žádné připomínky, 

- komise požaduje po Ing. Lence Dvořákové zpracovat návrh stanoviska a předložit ho k RMČ 
ke schválení. 
 

3) MCPCH 01608/2020 ze dne 08.07.2020 – Rozhodnutí stavební povolení „Stavební úpravy 
křižovatky Ústecká – Obslužná“ Praha 8, Dolní Chabry, Obslužná 

- komise bere na vědomí. 
 

4) MCPCH 01661/2020 ze dne 14.07.2020 – Stanovisko odboru životního prostředí k akci 

„Stavební úpravy pro zřízení venkovní učebny MŠ – rekonstrukce oplocení pozemku MŠ  
a umístění 6 kusů vzdělávacích panelů na pozemku školní zahrady, parc. č. 1151, k.ú. Dolní 
Chabry 

- komise bere na vědomí. 
 

5) MCPCH 01713/2020 ze dne 21.07.2020 – územní souhlas „Oplocení a vzdělávací panely“ Praha 
– Dolní Chabry, na křižovatce ulic Ládevská a Protilehlá 

- komise bere na vědomí. 
 

6) MCPCH 01676/2020 ze dne 15.07.2020 – Výzva vyjádření k podanému odvolání „Dům správce 
areálu Dolní Chabry na pozemku parc.č. k.ú. Dolní Chabry při ul. Do Rybníčků“ 

- komise bere na vědomí. 
 

7) MCPCH 01674/2020 ze dne 15.07.2020 – Závazné stanovisko k projektové dokumentaci ke 

stavebnímu řízení na akci „Dočasná výdejna jídel v ZŠ Spořická 400/34, Praha 8 – Dolní Chabry  
- komise bere na vědomí. 
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8) MCPCH 01692/2020 ze dne 17.07.2020 – Dotaz na připojení kanalizace, chatky na pozemku 

parc.č. , v zahrádkářské kolonií ul. Do Rybníčků 

- komise doporučuje tazateli obrátiti se na společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 
Kanalizační síť není ve správě městské části Praha - Dolní Chabry. 
 

9) MCPCH 01696/2020 ze dne 20.07.2020 – Žádost o stanovisko k předložené projektové 
dokumentaci pro společné povolení akce „Stavební úpravy, přístavba a nástavba rodinného 
domu Křimovská , parc. k.ú. Dolní Chabry 

- komise nemá připomínky, 

- komise doporučuje RMČ ke schválení, 
- podmínky:  

- uzavření smlouvy o výpůjčce komunikace 

- ohlášení záboru veřejného prostranství v průběhu realizace stavebního záměru. 

 

10) MCPCH 01703/2020 ze dne 20.07.2020 – Rozhodnutí stavební povolení na stavbu „Stavební 
úpravy místní komunikace Na Pěšině“ Praha 8, Dolní Chabry na pozemku parc.č. 1462/1 v k.ú. 
Dolní Chabry  

- komise bere na vědomí. 

 
11) MCPCH 01714/2020 ze dne 21.07.2020 – Oznámení o zahájení stavebního řízení „Rodinný dům 

na pozemku parc.č.  k.ú.Dolní Chabry, ul. Milana Kadlece 

- komise bere na vědomí. 
 

12) MCPCH 01554/2020 ze dne 02.07.2020 – žádost o schůzku se KSaD, žadatel  ve věci 
možnosti funkčního využití území pozemku, parcelní č. , k.ú. Dolní Chabry 

- schůzka se uskutečnila a panu  bylo odpovězeno na jeho dotazy.   
 

13) Dotaz pana , provoz kamionu a těžké techniky jezdících po místních chodnících. 
- komise provede místní šetření. 

 

 

Termín zasedání KSaD je stanoven na 05.08.2020 v 9.00 hod. 

 

V Praze dne 22. 07. 2020 

Zapsal: Ing. Lenka Dvořáková 

Ověřil:  J.Vokurka 

 

 


