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jednání Komise Stavební a Dopravní dne 02.09.2020 - 32. zasedání

Přítomni: J. Vokurka, M. Malina, Ing. V. Musil, Ing. P. Kasa, Ing. V. Knobloch, JUDr. M. Golas

Omluveni: Ing. J. Tomeš

Hosté: zástupci společnosti GENIUS

l) MCPCH 01814/2020 ze dne 05.08.2020 - 05.08.2020 - rozhodnuti prodlouženi platnosti
společného rozhodnutí ,,Přístavba, nástavba a stavební úpravy stávajÍcÍho rodinného domu
č.p. Počeradská Praha, Dolní Chabry a stavba samostatné garáže"

- komise bere na vědomí

2) MCPCH 01820/2020 ze dne 06.08.2020 - protokol o ukončení smlouvy ,,Spořická - severní
chodník + veřejné osvětlení"

- komise bere na vědomi

3) MCPCH 01825/2020 ze dne 06.08.2020 - Oznámeni, zahájení stavebního řIzenI ,,Stavební
úpravy křižovatky Ústecká x Obslužná, vjezd do sportovního areálu"

- komise bere na vědomí

4) MCPCH 01847/2020 ze dne 10.08.2020 Žádost o stanovisko ke sloučenému řIzení pro stavbu
,,Přístavba a stavební úpravy rodinného domu č.p ulice Doubická Praha 8 Dolní Chabry

- bod se z časového důvodu překládá na přÍštizasedánÍ komise.

5) MCPCH 01874/2020 ze dne 13.08.2020 - Oznámení o zahájení řIzení a pozvání k ústnímu
jednání ,,Přístavba a stavební úpravy stávajIcI Základní školy Dolní Chabry č.p.400, Spořická
34, Praha, a to pavilonu D"

- komise vzala na vědomí

6) MCPCH 01878/2020 ze dne 14.08.2020 - žádost o odsouhlasení chodníkového přejezdu v úl.
Protilehlá č. parc.č. k.ú. Dolní Chabry

- komise stavební a dopravní doporučuje radě ke schváleníza dodržení podmínek
uplatněných při mistním šetřeni v rámci kolaudačnIho řIzenI konaného dne 27.8.2020.

"f
MCPCH 01912/2020 ze dne 19.08.2020 - výzva závěrečná kontrolní prohKdka-stavební úpravy
mÍstnÍ komunikace Protilehlá č. parč. č. v k.ú. Dolní Chabry

- jednání proběhlo dne 27.8.2020 za účasti pana Ing. Musil.

7) MCPCH 01905/2020 ze dne 18.08.2020 - Opatřeni obecné povahy-stanoveni přechodné
úpravy provozu na pozemní komunikaci Do Rybníčků, Měděnecká, Před Sokolovnou,
U Jízdárny

- komise bere na vědomí
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8) MCPCH 01875/2020 ze dne 13.08.2020 - Sděleni ,,Nástavba, přístavba a stavební úpravy
objektu č.p. v ulici Ústecká v souvislosti se změnou užIvánI na polyfunkČní objekt" Praha,
Dolní Chabry č.p Ústecká 9

MCPCH 01908/2020 ze dne 18.08.2020 - žádost o stanovisko k novému využití objektu
,,polyfunkční dům - domov pro seniory"

- Zástupci společnosti Genius předložili komisi návrh studie s odůvodněním, že žádají o změnu
využiti celého objektu z polyfunkčnIho na zdravotnické zařIzení jako domov pro seniory
s lékařským dohledem. Bylo dohodnuto, že ze strany společnosti bude předložena studie
navrhované změny, zejména pak s nově navrženým vjezdem do objektu z Ústecké ulice.
Jednán' byl' účastn' ze strany MČ členové kom'se, dále pan' starostka K. Š'lhová Šafránková,
místostarosta JUDr. M. Golas a radní S. Vyšín.
výše zmíněná studie bude předmětem dalšího jednání.

9) MCPCH 01924/2020 ze dne 21.08.2020 - Stížnost paní Žluté čáry
-- stavební a dopravní komise provede místní šetřeni.

10) MCPCH 01934/2020 ze dne 24.08.2020 - Rozhodnutí odboru dopravy, povolení připojení
,,Novostavba řadových rodinných domů vC. přípojek a veřejné parkové plochy - náměstí
s dětským hřištěm" na komunikaci Pihelská a Nová

- komise bere na vědomi

11) MCPCH 01939/2020 ze dne 24.08.2020 - Vybudování (výměna) oplocení k.ú. Dolní Chabry,
parc.č. Praha 8, Ládevská

- z důvodu dodání další dokumentace komise stavební a dopravní se bod přesouvá na další
jednání

12) MCPCH 01945/2020 ze dne 25.08.2020 - Závazné stanovisko k projektové dokumentaci
z hlediska dopravy pro účely územního řIzení ,,přípojka elektrického vedení k RD Dolní Chabry
v ulici U Větrolamu, Praha 8, k.ú. Dolní Chabry

- komise bere na vědomí

13) MCPCH 01967/2020 ze dne 27.08.2020 - rozhodnutí o stavebním povolení stavby ,,Rodinný
dům na pozemku parc.č. k.ú. Dolní Chabry, ul. Milana Kadlece, Praha", k.ú. Dolní
Chabry '

- komise bere na vědomi

14) MCPCH 01977/2020 ze dne 28.08.2020 - oznámeni o zahájení společného řIzení na stavbu
,,Nástavba, přístavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. pod Křižem Praha,
stavební úpravy stávajIcI garáže a vrty pro tepelné čerpadlo" parč. č. k.ú. Dolní
Chabry

- komise bere na vědomí
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15) MCPCH 01983/2020 ze dne 31.08.2020 - rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončení pro
stavbu ,,Nástavba, přístavba a stavební úpravy objektu ubytovny s č.p. Ústecká
Praha", parč. č. k.ú. Dolní Chabry

- komise bere na vědomi

16) Žádost o převzetí komunikace po stavbě, obnova kabelového vedení PRE v úl. U Větrolamu

- komise stavební a dopravní provedla kontrolu a nemá připomínky.

17) zjištění nepovolené stavby na hranici pozemku v Ládevské ulici na pozemku parč. č.
garáž.

- komise doporučuje radě MČ podat odvoláni. Text odvolání bude připraven na dalším jednání
komise.

Termín zasedání KSaD je stanoven na 16.9.2020 v 9.00 hod.

V Praze dne 2.09.2020

Zapsal: Ing. Lenka Dvořáková

Ověřil: Jan Vokurka
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