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Jednání Komise Stavební a Dopravní dne 16.09.2020 – 33. zasedání 
Přítomni: J. Vokurka, M. Malina, Ing. V. Musil, Ing. V. Knobloch, JUDr. M. Golas 

Omluveni: Ing. P. Kasa, Ing. J. Tomeš 

Hosté:  

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

- komise nemá připomínky a doporučuje radě MČ ke schválení, 
- podmínky: - uzavření smlouvy o výpůjčce komunikace, 

- ohlášení záboru veřejného prostranství v průběhu realizace stavebního 
záměru. 

 

2) MCPCH 01996/2020 ze dne 01.09.2020 – Stanovisko odboru životního prostředí, na akci 
„Přípojka elektrického vedení k RD Dolní Chabry, parc.č.  k.ú. Dolní Chabry 

- komise vzala na vědomí  
     

3) MCPCH 01939/2020 ze dne 24.08.2020 – Vybudování (výměna) oplocení k.ú. Dolní Chabry, 
parc.č. , Praha 8, Ládevská 
-  komise doporučuje RMČ ke schválení za dodržení podmínek a v souladu s pražskými 
stavebními předpisy (PSP), 
- podmínky: - uzavření smlouvy o výpůjčce komunikace 

- ohlášení záboru veřejného prostranství v průběhu realizace stavebního 
záměru. 

 

4) MCPCH 02010/2020 ze dne 02.09.2020 – Výzva vyjádření k podanému odvolání „VILLA POD 
MENHIREM – bytový dům“ 

- komise bere na vědomí. 
 

5) MCPCH 02027/2020 ze dne 03.09.2020 – Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným 
postupem 

- komise bere na vědomí a doporučuje postoupit návrh pořizovateli změny územního plánu, tj. 
Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje 

 

6) MCPCH 02100/2020 ze dne 11.09.2020 – Sdělení, dělení pozemku parc.č.  k.ú. Dolní 
Chabry 

- komise bere na vědomí. 
 

7) MCPCH 02129/2020 ze dne 14.09.2020 – Žádost o souhlas s vedením přípojek NN a zemního 
plynu na pozemku parc.č.  k.ú. Dolní Chabry 

- komise nemá připomínky a doporučuje RMČ ke schválení. 
- podmínky: - uzavření smlouvy o výpůjčce komunikace, 

- ohlášení záboru veřejného prostranství v průběhu realizace stavebního 
záměru. 
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8) MCPCH 02020/2020 ze dne 03.09.2020 – Dotaz na řešení dopravní situace v ul. Na Pěšině, 
Perštejnská a Kobyliská. 
- komise projednala a doporučuje kontaktovat Polici ČR s požadavkem na dozor nad 

dodržováním dopravních předpisů.  Městská část opakovaně projednává přestupky ve výše 
uvedených ulicích s městskou policí a v ulici Kobyliská bylo požádáno o zvýšení dohled.  Dále 
je možné přestupky zdokumentovat a předat Policii ČR.  
 

9) MCPCH 02141/2020 ze dne 15.09.2020 – Podnět, stížnost výtluky ve vozovce směrem na 
Ďáblice 

- komise projednala a stížnost byla přeposlána na TSK a.s. a zároveň závada na komunikaci byla 
zadána do jejich systému hlášení poruch, a to pod kódem WZUMPP57. Dále komise sděluje, 
že TSK a.s. opakovaně žádá o plán oprav. 

 

10) MCPCH 02045/2020 ze dne 04.09.2020 – Dopravní značení v Dolních Chabrech-podnět k úpravě 
v zájmu zvýšení bezpečnosti 
- komise děkuje za podnět a sděluje, že jedná o obecný problém nedodržování dopravních 

předpisů.  
 

11) MCPCH 02052/2020 ze dne 07.09.2020 – Dotaz na dopravní situaci v ul. Doksanská, U Václava 
a celkově v Dolních Chabrech 

MCPCH 02110/2020 ze dne 14.09.2020 – Dotaz na dopravní situaci v Chabrech a bezpečnost 
děti v ul. U Václava a Doksanská 

- komise projednala a konstatuje, že problematika je velmi složitá. Zpomalovací opatření na 
komunikaci vyvolává problémy se zvýšením hlukové zátěže a obtěžuje v blízkosti bydlící 
obyvatele.  

 

12) MCPCH 02109/2020 ze dne 14.09.2020 – Dlouhodobě problematický přechod v nových 
Chabrech 

- komise projednala a doporučuje se obrátit na Policii ČR.  Dále komise upozorňuje, že 
komunikace nejsou ve správě MČ, jsou stále ve správě investora stavby. 

 

13) MCPCH 02132/2020 ze dne 14.09.2020 – Žádost na návrh změny provozu na pozemních 
komunikacích 

- komise projednala a vyčká na vyzvání odboru dopravy Úřadu městské části Praha 8. 
 

14) MCPCH 02133/2020 ze dne 15.09.2020 – Oznámení o zahájení řízení o udělení souhlasu 

k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů 

- komise projednala a nemá připomínek. S provozovatelem zařízení městská část vstoupí do 
jednání.  
 

15) MCPCH 02139/2020 ze dne 15.09.2020 – oznámení o zahájení stavebního řízení a pozvání 
k ústnímu jednání „Stavební úpravy místní komunikace Kobyliská“ Praha 8, Dolní Chabry 

- komise projednala a bere na vědomí 
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16) Podnět: Místní šetření během oprav komunikací po čas výměny plynovodů v ul. Spořická, 
Kobyliská, Na Pěšině a okolí 
- v průběhu akce výměny plynovodů v daných ulicích došlo k místnímu šetření. 
- komise konstatuje, že MČ požaduje obnovu živičných povrchů místních komunikací v původní 

skladbě, případně v minimální tloušťce 8 cm v nezatížených komunikacích, respektive 
v tloušťce 10 cm v komunikacích s pravidelným průjezdem nákladních vozidel, nebo autobusů 
z důvodné obavy technického provedení a životnosti nově položených živičných povrchů při 
realizaci v navrhované tloušťce 4 cm dle PD. 

 

17) Zjištění nepovolené stavby na hranici pozemku v Ládevské ulici na pozemku parc. č. 
garáž. 

- komise doporučuje radě MČ podat odvolání. 
 

18) MCPCH 01977/2020 - zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, na „Obytný soubor Nové Chabry – fáze H + I“. 
- komise bere na vědomí a prostuduje projektovou dokumentaci. 

 

Termín zasedání KSaD je stanoven na 30.9.2020 v 9.00 hod. 

 

V Praze dne 16.09.2020 

Zapsal: Ing. Lenka Dvořáková 

Ověřil: Jan Vokurka 

 

 

 


