
Městská část Praha-Dolní Chabry
Rada městské části

Zápis č. 067/20/RMČ ze dne 11.11.2020

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

Navržený program 67. zasedání Rady MČ:

l. Kontrola zápisu Č.66
2. Návrh na schválení odměn ředitelkám příspěvkových organizací zřízeních městskou částí

Praha-Dolní Chabry
3. Žádost o předložení studie a vyjádření městské části ke změně Z3275
4. Návrh na podání odvolání proti rozhodnutí o dělení pozemku parc.č.294/3 v k.ú. Dolní

Chabry
5. Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci ve věci přeložky lokálního biokoridoru

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 17:23 hod.

Paní starostka přivítala přítomné na 67. 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.
Byl přidán bod Č.6 Vyjádření k podnětu na pořízení změny územního plánu P 485/2019

Starostka přistoupila k hlasování o takto navrženém programu.

l. Kontrola zápisu Č.66
2. Návrh na schválení odměn ředitelkám příspěvkových organizací zřízeních městskou částí

Praha-Dolní Chabry
3. Žádost o předložení studie a vyjádření městské části ke změně Z3275
4. Návrh na podání odvolání proti rozhodnutí o dělení pozemku parc.č.294/3 v k.ú. Dolní

Chabry
5. Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci ve věci přeložky lokálního biokoridoru
6. Vyjádření k podnětu na pořízení změny územního plánu P 485/2019

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

Program byl schválen.

ad l) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu -
Kontrola zápisu Č. 66

Kontrola zápisu Č. 66 bez připomínek



ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu -
Návrh na schválení odměn ředitelkám příspěvkových organizací zřízeních městskou
Částí Praha-Dolní Chabry

Rada po projednání přijala usnesení č. 552/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
návrh na schválení odměn ředitelkám příspěvkových organizací zřízených městskou
částí Praha-Dolní Chabry ZŠ Praha-Dolní Chabry, MŠ Bílenecké nám., MŠ Protilehlá
a MŠ Beranov za příkladné plnění pracovních úkolů ve 3. čtvrtletí 2020 (období
červenec - září), a to ve výši, kterou stanoví neveřejná příloha tohoto usnesení

II. schvaluje
odměny ředitelkám příspěvkových organizací zřízených městskou části Praha-Dolní
Chabry - ZŠ Praha-Dolní Chabry, MŠ Bílenecké nám., MŠ Protilehlá a MŠ Beranov
za příkladné plnění pracovních úkolů ve 3. čtvrtletí 2020 (období červenec - září), a to
ve výši, kterou stanoví neveřejná příloha tohoto usnesení

III. ukládá
ÚMČ oznámit schválení a výši odměn ředitelkám PO

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

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu -
Žádost o předložení studie a vyjádření městské části ke změně Z3275

Rada po projednání přijala usnesení č. 553/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
· žádost Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP o

předložení studie a vyjádření městské části ke zrněně územního plánu Z 3275
" vyjádření majitele pozemku

II. potvrzuje
souhlasné stanovisko Zastupitelstva městské části Praha-Dolní Chabry číslo
165/17/ZMČ ze dne 11. 10. 2017

III. schvaluje
zaslání vyjádření majitele pozemku včetně podkladů k historii vývoje úpravy režimu
předmětných pozemků Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči
ZHMP

IV. ukládá
1. ÚMČ zajistit odeslání usnesení a vyjádření Výboru pro územní rozvoj, územní

plán a památkovou péči ZHMP
LH: do 18. 11. 2020

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



ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu -
Návrh na podání odvolání proti rozhodnutí o dělení pozemku parc.Č.294/3 v k.ú. Dolní
Chabry

Rada po projednání přijala usnesení č. 554/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
rozhodnutí o dělení pozemku parc.č. 294/3 v k.ú. Dolní Chabry vedené u Odboru
územního rozvoje a výstavby MČ Praha 8 pod spisovou značkou
MCP8 104740/2020/OV.Jan

II. nesouhlasí
s dělením pozemku parc.č. 294/3 v k.ú. Dolní Chabry

III. pověřuje
Ing. Vladimíra Musila vypracováním odvolání

IV. ukládá
ÚMČ: odeslat odvolání do 17. 11. 2020

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

ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu -
Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci ve věci přeložky lokálního biokoridoru

Rada po projednání přijala usnesení č. 555/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
" vyjádření Odboru ochrany prostředí hlavního města Prahy, oddělení

posuzování vlivu na životní prostředí ze dne 30. 10. 2020
· požadavek Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP

na uzavření Memoranda o spolupráci mezi městskou části a žadatelem o
změnu územního plánu ÚP 215/2018 - Přeložka lokálního biokoridoru

II. schvaluje
návrh na uzavření Memoranda o spolupráci ve věci přeložky lokálního biokoridoru
se společností Golf Chabry s.r.o., IČO 027 31 304, se sídlem Na Dolíku 14/2a, 184
00 Praha 8

III.pověřuje
l.místostarostu přípravou návrhu textu Memoranda o spolupráci, k jeho projednání
a všem souvisejícím úkonům a předložení memoranda ke schválení Zastupitelstvu
městské části Praha-Dolní Chabry

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



ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu -
Vyjádření k podnětu na pořízení změny územního plánu P 485/2019

Rada po projednání přijala usnesení č. 556/20/RMČ v tomto znění:

I. bere na vědomí
· podnět na pořízení změny územního plánu P 485/2019 zkráceným postupem,

změna se týká využití pozemků parč. č. 1246/32, 1246/31 z orné půdy OP na čistě
obytnou OB-C

· požadavek Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP na
vyjádření městské části k navrhované změně územního plánu

II. souhlasí s podnětem za podmínek, Že
1. bude předložena přepracovaná podkladová studie splňující požadavky uvedené

v bodě III. níže
2. po projednání pořízení podnětu změny územního plánu P 485/2019 a před jejím

schválením a vydáním ZHMP, dojde mezi žadatelem a MČ Praha - Dolní Chabry
k uzavření memoranda či smlouvy o spolupráci, ve které bude konkrétně
definována kontribuce žadatele do veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti
v závislosti na výsledné podobě změny

3. smlouva bude předložena ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha-Dolní
Chabry

III. požaduje
přepracování podkladové studie pracovat tak, aby
1. zohledňovala návaznosti širších vazeb;
2. navrhla odpovídající řešení kontaktu s ulicí Spořická;
3. navrhla odpovídající řešení propustnosti území, řešení veřejných prostranství a

styku soukromých zahrad s veřejným prostranstvím a krajinou;
4. navrhla řešení pěší a cyklistického propojení nadmístního významu;
5. navrhla občanskou veřejnou vybavenost, sportovní a rekreační vybavenost

v dostatečném detailu konkrétního řešení;
6. obsahovala i krajinářské řešení zeleně v celém dotčeném území

V V ·IV. poveruje
l. starostku a 1.místostarostu přípravou návrhu textu memoranda či smlouvy o

spolupráci, jeho projednáním a všem úkonům souvisejícím s jeho uzavřením s
žadatelem

2. předložením memoranda či smlouvy o spolupráci Zastupitelstvu městské části Praha -
Dolní Chabry

V. ukládá
starostce a 1.místostarostovi připravit návrh textu memoranda či smlouvy o spolupráci
a činit úkony směřující k jeho uzavření s žadatelem
předložit Zastupitelstvu městské části Praha-Dolní Chabry návrh memoranda či
smlouvy o spolupráci
oznámit stanovisko městské části Výboru pro územní rozvoj, územní plán a
památkovou péči ZHMP

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



Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 17:28 hod ukončila

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková
starostka MČ

Ověřovatelé.'

JUDr. Milan Golas
1. místostarosta MČ

Stanislav Vyšín
radní MČ
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