
jednání Komise Stavební a Dopravní dne 29.09.2021 - 49. zasedání

Přítomni: J. Vokurka, Ing. V. Musil, M. Malina,lng. J. Tomeš -
Omluveni:lng. P. Kasa, Ing. V. Knobloch
Gestor: JUDr. M. Golas

l) MCPCH 01939/2021 ze dne 04.08.2021- Uděleni plné moci k výzvě k doplnění dokumentace

k převzetí komunikací,

- v jednání
- pořídit fotodokumentaci výkopu is pro stavbu RD -

2) MCPCH 02227/2021 ze dne 15.09.2021 - společný územní souhlas a souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru ,,Přístavba a stavební úpravy rodinného domu č .p. 526,
Bolebořská , Praha-DoIní Chabry, pozemek parč. č. k.ú. OCH

- komise bere na vědomi, záměr již byl projednán a schválen RMČ

3) MCPCH 02242/2021 ze dne 16.09.2021- ,,Rozhodnutí o urMstěni stavby: obytný soubor Nové

Chabry fáze H + I"

- rozhodnuti bylo vyvěšeno na ÚD dne 16.09.2021- 15 dnů do 01.10.2021
- záměr byl projednán a řešen v rámci jednání RMČ dne 27.09.2021- usnesení o podáni

připomínek do termínu 1.10.2021
- komise předává rozhodnuti k projednání na mimořádné RMČ dne 01.10.2021

- připomínky budou odeslány do 01.10.2021

4) MCPCH 02291/2021 ze dne 22.09.2021- ,,výzva - doplnění žádosti, usneseni - přerušení řIzení
(U-řS): Stavební úpravy křižovatky u ZŠ, Spořická, Dolní Chabry"

- termín doplněni podkladů do 31.03.2022
- komise projednala výzvu k doplněnI žádosti a doporučuje RMČ rozšířit objednávku č.
006/2020 o doplnění hlukové studie a posouzení urrňstění světelné
signalizace na křižovatce na základě usnesení ZMČ č. 159/21/ZMČ ze dne 08.09.2021

5) MCPCH 02292/2021 ze dne 22.09.2021 - ,,Žádost o souhlas vlastníka pozemku s připojením
objektu k mÍstnÍ komunikaci" - adresa objektu: Žďárská k.ú. DCH

- komise žádost projednala
- komise nemá připomínky
- komise doporučuje RMČ ke schválení



6) MCPCH 02354/2021 ze dne 24.09.2021 - Oznámeni o zahájení řízenI ,, Stavební úpravy
v souvislosti se zřizenIm nového vstupu z ulice namísto okna do objektu č.p. Bílenecké
náměstí Praha-Dolni Chabry, pozemek parc.č. 1 k.ú. DCH

- komise žádost projednala
- komise nemá připomínky

Informace - různé:

l) splašková kanalizace Pod zámečkem - komise doporučuje RMČ požádat Pražskou
vodohospodářskou společnost a.s., jako správce majetku hlavního města Prahy, o investici v
rámci plánované rekonstrukce splaškové kanalizační SItě, o navýšeni kapacity potrubí splaškové
kanalizace v úseku od křiženI ulic Pod Zámečkem x Doksanská, katastrálni území Dolní Chabry,
směrem k čističce odpadních vod, z důvodu nárůstu výstavby v městské části, kdy kanalizace
vzhledem ke své kapacitě průměrů potrubí nestačí odvádět splaškovou vodu, dochází k
přetečení na komunikaci, nadzvedávání kanálových poklopů a zatopeni zahrad včetně rodinných
domů a tím porušení hygienických předpisů v naší městské části

2) oprava potrubí paní v jednání- komise čeká na doloženI kamerových záznamů o
průchodnosti potrubí od pani a požaduje informaci od odboru majetku, zda je
kanalizace v majetku městské části a pokud není, kdo je jejím správcem a komu náleží

Informace - různé -

3) stížnost pana ve věci komunikace Spořická - žádost o zadáni hlukové studie,
úprava dopravního režimu - urrňstění dopravní značení na snÍženÍ rychlosti na 30 km v hodině
směrem z katastrálního území Čimice do Dolních Chaber před zastávku MHD Dvořákova a

opačným směrem umjstěnÍ dopravního značení na snÍženÍ rychlosti 30 km v hodině na křIŽenI
ulic Spořická x Dvořákova, doporučuje RMČ předáni podnětu správci komunikace Technické
správě komunikaci hl. m. Prahy, a.s.

Termín nás|edujÍcÍho zasedání byl stanoven na 13.10.2021 od 9:00 hod

V Praze dne 29.09.2021

Zapsal: Gabriela Chamrová

Ověřil: Jan Vokurka


