
 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Rada městské části 

Zápis č. 093/21/RMČ ze dne 21.07.2021 
 

Přítomni: 5 

Omluveni: 0 

Hosté:0           

Ověřovatelé zápisu: p. Vyšín, JUDr. Golas 

 

Navržený program 93. zasedání Rady MČ: 

1. Návrh na podání správní žaloby proti rozhodnutí o povolení výjimky pro společné 

povolení stavby „V409/419-smyčka PSE“ Praha-Čimice, Dolní Chabry 

2. Návrh na aktualizaci navazujících a souvisejících řízení se záměrem „vedení V409/419-

smyčka PSE“ Praha-Čimice, Dolní Chabry 

 

Mimořádné zasedání RMČ bylo zahájeno v 19:30 hod. 

Paní starostka přivítala přítomné na 93. zasedání a konstatovala, že Rada je usnášeníschopná. 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Vyšín a JUDr. Golas. 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 –  

Návrh na podání správní žaloby proti rozhodnutí o povolení výjimky pro společné 

povolení stavby „V409/419-smyčka PSE“ Praha-Čimice, Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 732/21/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

návrh na podání správní žaloby proti rozhodnutí MHMP, odboru stavebního řádu o 

povolení výjimky pro společné povolení stavby „V409/419 – smyčka PSE“  

Praha-Čimice, Dolní Chabry 

II. schvaluje  

podání správní žaloby proti rozhodnutí MHMP, odboru stavebního řádu o povolení 

výjimky pro společné povolení stavby „V409/419 – smyčka PSE“ Praha-Čimice, 

Dolní Chabry 

III. pověřuje 

starostku zajištěním vypracování a podání správní žaloby proti pravomocnému 

rozhodnutí MHMP, odboru stavebního řádu o povolení výjimky pro společné povolení 

stavby „V409/419 – smyčka PSE“ Praha-Čimice, Dolní Chabry advokátní kanceláři 

AK Böhm Legal s. r. o. , advokátní kancelář 

Termín: do 25. 7. 2021 

 

Hlasování:               Pro: 3          Proti: 1-Mgr. Šilhová Šafránková         Zdržel se: 1-p.Vyšín 

 

Starostka Kateřina Šilhová Šafránková požaduje písemně uvést do zápisu důvody svého 

hlasování. Městská podala 23. 11. 2020 odvolání proti prvostupňovému rozhodnutí ÚMČ 

Praha 8, č. j. MCP8 131431/2020/OV. Pet o povolení výjimky pro společné povolení stavby 

„V409/419 – smyčka PSE“. Magistrát svým rozhodnutí č. j. MHMP 703740/2021 ze dne  

19. 5. 2021 původní rozhodnutí potvrdil. Proti tomuto rozhodnutí má nyní směřovat správní 

žaloba. Magistrát se s námitkami městské části uvedenými v odvolání vypořádal.  



 

Společnosti ČEPS, a.s. a ČEZ Distribuce, a.s. vstoupily do jednání s městskou částí a 

výsledkem několika měsíčního jednání je návrh Memoranda mezi těmito společnostmi a 

městskou částí. Na jeho základě má nové vedení 2 x 400kV být sdruženo s vedením 2x 110 

kV a tímto odstranit část současného vedení 2 x 110 kV, které prochází zastavěnou oblastí 

městské části. V jednání je vznik dobíjecí stanice pro elektromobily. Podání správní žaloby 

považuje starostka za mrhání prostředky městské části a navíc ohrožující memorandum o 

sdruženém vedení. 

 

ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu –  

Návrh na aktualizaci navazujících a souvisejících řízení se záměrem „vedení V409/419-

smyčka PSE“ Praha-Čimice, Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 733/21/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

návrh na aktualizaci navazujících a souvisejících řízení se záměrem  

„vedení V409/419 – smyčka PSE“ Praha-Čimice, Dolní Chabry 

II. pověřuje 

starostku zajištěním aktualizace navazujících a souvisejících řízení se záměrem 

„vedení V409/419 – smyčka PSE“ Praha-Čimice, Dolní Chabry  

u AK Böhm Legal s.r.o., advokátní kancelář 

 

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

 

 

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 19:45 hod. ukončila. 

 

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

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

 

Ověřovatelé: 

 

Stanislav Vyšín              podpis: ……………………………………. 

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

 

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

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


