
 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Rada městské části 

Zápis č. 068/20/RMČ ze dne 23.11.2020 
 

Přítomni: 5 

Omluveni: 0 

Hosté:0           

Ověřovatelé zápisu: JUDr. Golas, p. Vokurka 

 

Navržený program 68. zasedání Rady MČ: 

 

1. Kontrola zápisu č.67 

2. Návrh na rozhodnutí o podání námitek proti stavbě „SSZ 8.952 Ústecká – K Ládví – 

stavební úpravy“ 

3. Návrh na schválení vyjádření k zjišťovacímu řízení k záměru „D0, stavba 520  

Březiněves – Satalice“ 

 

 

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 9:43 hod. 

 

 

Paní starostka přivítala přítomné na 68. zasedání a konstatovala, že Rada je usnášeníschopná. 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi JUDr. Golas a pan Vokurka.    

 

Starostka přistoupila k hlasování o navrženém programu. 

 

Hlasování:                     Pro: 5     Proti: 0         Zdržel se: 0 

 

Program byl schválen. 

 

 

ad 1) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu –  

Kontrola zápisu č. 67 

 

Kontrola zápisu č. 67 bez připomínek 

ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu –  

Návrh na rozhodnutí o podání námitek proti stavbě „SSZ 8.952 Ústecká – K Ládví – 

stavební úpravy“ 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 557/20/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

oznámení zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením pro stavební záměr 

nazvaný „SSZ 8.952 Ústecká – K Ládví - stavební úpravy“ č.j.: MHMP 1711367/2020 

 

oznámení zahájení řízení o změně společného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení „SSZ 8.952 Ústecká - K Ládví“ č.j.: MHMP 1685650/2020 

II. nesouhlasí 

se změnou stavby před jejím dokončením pro stavební záměr nazvaný „SSZ 8.952 

Ústecká – K Ládví - stavební úpravy“ 



 

 

III. rozhodla 

o podání námitek proti stavbě „SSZ 8.952 Ústecká – K Ládví – stavební úpravy“ 

IV. pověřuje 

1. místostarostu podpisem námitek proti stavbě „SSZ 8.952 Ústecká – K Ládví – 

stavební úpravy“ v č.j.: MHMP 1711367/2020 a č.j.: MHMP 1685650/2020 

V. ukládá 

ÚMČ: odeslat usnesení a námitky do 23.11.2020 

 

 

Hlasování:                   Pro: 3          Proti: 0         Zdržel se: 2 

 

 

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu – 

Návrh na schválení vyjádření k zjišťovacímu řízení k záměru „D0, stavba 520 

Březiněves – Satalice“  
 

Rada po projednání přijala usnesení č. 558/20/RMČ v tomto znění: 

 
I. bere na vědomí 

návrh na schválení vyjádření k zjišťovacímu řízení k záměru „D0, stavba 520 

Březiněves – Satalice“  

II. nesouhlasí  

se stavbou „D0, stavba 520 Březiněves – Satalice“ 

III. pověřuje 

starostku podpisem vyjádření k zjišťovacímu řízení k záměru „D0, stavba 520 

Březiněves – Satalice“ v rámci posuzování vlivů na životní prostředí 

IV. ukládá 

ÚMČ: odeslat usnesení a vyjádření k zjišťovacímu řízení k záměru „D0, stavba 520 

Březiněves – Satalice“ do 25.11.2020 

 

 

Hlasování:                     Pro: 4      Proti: 0         Zdržel se: 1 

 

 

 

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 10:02 hod ukončila 

 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková              podpis: ……………………………………..  

starostka MČ                                                dne: ……………………….                                              

 

Ověřovatelé: 

 

JUDr. Milan Golas                                       podpis: ……………………………………..  

1. místostarosta MČ                                   dne: ………………………. 

         

Jan Vokurka                                        podpis: ……………………………………. 

radní MČ                                              dne: …………………… 


