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Jednání Komise Stavební a Dopravní dne 25.08.2021 – 46. zasedání 

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

Omluveni: Ing. J. Tomeš 

Gestor: JUDr. M. Golas 

1) MCPCH 01939/2021 ze dne 04.08.2021 – Udělení plné moci k výzvě k doplnění dokumentace 

k převzetí komunikací, pí. Dvořáková 

- komise projednala, po podpisu starostkou, předat Ing. Musilovi, který půjde nahlídnout do 

archivu Prahy 8 a případně dokumentaci nafotí 

2) MCPCH 01943/2021 ze dne 04.08.2021 – Usnesení, rozhodnutí o účastenství a lhůta do kdy se 

můžou vyjádřit ve věci řízení: „Stavební úpravy křižovatky u ZŠ, Spořická, V Kratinách, 

U Václava“ 

- komise bere na vědomí, veřejné projednání a obeznámení s projektem proběhne dne 

25.8.2021 v obřadní síni od 17:00 hod. 

3) MCPCH 02048/2021 ze dne 18.08.2021 – Žádost o vyjádření k rozhodnutí o rozdělení pozemku 

městské části Praha Dolní Chabry, dělení pozemku parc.č. 1033 a 1032, v ul. Protilehlá, k.ú. 

Dolní Chabry 

- komise projednala 

- komise nemá připomínky 

- komise doporučuje RMČ ke schválení 

4) MCPCH 02056/2021 ze dne 19.08.2021 – Usnesení, přerušení řízení o odstranění stavby 

„Přístavba rodinného domu a garáže Praha, Dolní Chabry č.p.566, Cítovská 11 na pozemcích 

parc.č.1659, 1660/1, 1660/2, k.ú. Dolní Chabry 

- komise projednala a bere na vědomí, místního šetření se zúčastnil Ing. Knobloch dne 

17.8.2021, na úřad by měl přijít protokol s jednání s podepsanýma souhlasy sousedů 

5) MCPCH 01995/2021 ze dne 11.08.2021 -Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce 

„Komunikace v rámci stavby Přístavba základní školy Dolní Chabry v Praze 8“, prohlídka se 

konala dne 17.08.2021 v 9:00 

-  komise bere na vědomí, prohlídky se zúčastnila paní starostka a JUDr. Golas 

6) MCPCH 02055/2021 ze dne 19.08.2021 – Sdělení, nabytí právní moci stavby: „Přístavba a 

stavební úpravy stávající Základní školy Dolní Chabry č.p. 400, Spořická 34, Praha“ 

- komise bere na vědomí 
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7) MCPCH 02076/2021 ze dne 23.08.2021 – Stanovisko odboru dopravy ve věci: „Stavba pro 

bydlení na parc.č. 1073/1 a 1073/2, Praha 8, k.ú. Dolní Chabry“ 

-  komise bere na vědomí 

8) MCPCH 02079/2021 ze dne 23.08.2021 – Kolaudační souhlas o povoleném účelu užívání 

stavby: „Přístavba a stavební úpravy stávající Základní školy Dolní Chabry č.p. 400, 

Spořická 34, Praha“ 

- komise bere na vědomí 

9) MCPCH 02086/2021 ze dne 24.08.2021 – Kolaudační souhlas o povoleném účelu užívání 

stavby: „Komunikace v rámci stavby Přístavba základní školy Dolní Chabry v Praze 8“, Praha 8, 

Dolní Chabry na pozemcích parc.č. 559, 562, 563/2, 1398/6, 1398/7, 1398/8, 1406/5, 1406/6, 

1406/7 a 1406/11 v k.ú. Dolní Chabry 

- komise bere na vědomí 

10) MCPCH 02087/2021 ze dne 24.08.2021 – Žádost o převzetí komunikací na pozemku 

parc.č. 1234/3, 1235/36 a 1235/41 v k.ú. Dolní Chabry 

- komise projednala a požaduje dodat kompletní dokumentaci ke komunikacím  

11) Dotaz, pan Jílek, místní šetření, výzvu k dodání kontaktu pro upřesnění data místního šetření 

vyzvedl dne 20.8.2021, kontakt zatím nedodal, až dodá upřesníme datum místního šetření 

12) Balisety v Nových Chabrech, městská část projednala možnosti, je vydané územní rozhodnutí, 

které platí, všichni majitelé nemovitost byli obeznámeni s uzavřením tyto části již ve smlouvě, je 

to záležitost investora  

 

 

Termín následujícího zasedání byl stanoven na 08.09.2021 od 9:00. 

 

V Praze dne 25.08.2021 

 

Zapsal: Bc. Jana Fejtová 

Ověřil: Jan Vokurka 


