
 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Rada městské části 
Zápis č. 108/22/RMČ ze dne 10.01.2022 

 

Přítomni: 5, p.Vyšín on-line 

Omluveni:   

Hosté:  
Ověřovatelé zápisu: p. Vokurka, JUDr. Golas 

 

Navržený program 108. zasedání Rady MČ: 
 

1. Kontrola zápisů č.106,107 

2. Žádost o připojení objektu k místní komunikace, ulice Žďárská č.p. 581/6, pozemek parc. 
č. 1560, k.ú. Dolní Chabry 

3. Cenové nabídky osobního vozidla combi 
4. Vyřízení stížnosti na právnickou osobu Základní škola Praha-Dolní Chabry, příspěvková 

organizace 

5. Podnět na změnu územního plánu, parc.č. 1308/17 k.ú. Dolní Chabry 

6. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Novostavba rodinného domu v ulici Jana 

Marka, Dolní Chabry“ na pozemku parc.č. 1373/129, 1373/113 k.ú. Dolní Chabry 

7. Objednávka na vypracování projektové dokumentace-propojení ulic Kobyliská, 
Protilehlá, Pod Křížem v k.ú. Dolní Chabry 

8. Nabídka k odkoupení pozemků parc.č. 1246/4, 1289/6, 1333/16, 1333/18, 1372/3 a 
1334/2 v k.ú. Dolní Chabry od společnosti VIAGEM a.s. 

9. Metodický postup pro bezúplatné nabývání nemovitého majetku do vlastnictví hl. m. 
Prahy 

10. Žádost o zrušení duplicitního vlastnictví k pozemku parc.č.1430/2 v k.ú. Dolní Chabry 

11. Žádost o souhlas se stavbou na pozemcích parc.č. 1412/1, 1416, 291/28, 291/26, 291/29, 
291/2 a 291/3 k.ú. Dolní Chabry 

12. Oznámení o zahájení územního řízení- Dobíjecí stanice 3x2x AC 22kW na pozemcích 
parc.č. 1374/32 a 1374/291 k.ú. Dolní Chabry 

13. Navýšení počtu zaměstnanců ÚMČ 

14. Žádost o prodloužení Dohody o užívání pozemku 

15. K projednání- Multikriteriální analýza 

  

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 17:31 hod. Paní starostka přivítala přítomné na 108. zasedání 
a konstatovala, že Rada je usnášeníschopná. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan 

Vokurka a JUDr. Golas. Starostka požádala o přidání nebo stažení bodu z programu. Bod č.11 
Žádost o souhlas se stavbou na pozemcích parc.č. 1412/1, 1416, 291/28, 291/26, 291/29, 
291/2 a 291/3 k.ú. Dolní Chabry a bod č. 15 K projednání-Multikriteriální analýza, byly 

staženy z programu jednání. Starostka přistoupila k hlasování o takto navrženém programu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Kontrola zápisů č.106,107 

2. Žádost o připojení objektu k místní komunikace, ulice Žďárská č.p. 581/6, pozemek parc. 
č. 1560, k.ú. Dolní Chabry 

3. Cenové nabídky osobního vozidla combi 
4. Vyřízení stížnosti na právnickou osobu Základní škola Praha-Dolní Chabry, příspěvková 

organizace 

5. Podnět na změnu územního plánu, parc.č. 1308/17 k.ú. Dolní Chabry 

6. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Novostavba rodinného domu v ulici Jana 

Marka, Dolní Chabry“ na pozemku parc.č. 1373/129, 1373/113 k.ú. Dolní Chabry 

7. Objednávka na vypracování projektové dokumentace-propojení ulic Kobyliská, 
Protilehlá, Pod Křížem v k.ú. Dolní Chabry 

8. Nabídka k odkoupení pozemků parc.č. 1246/4, 1289/6, 1333/16, 1333/18, 1372/3 a 
1334/2 v k.ú. Dolní Chabry od společnosti VIAGEM a.s. 

9. Metodický postup pro bezúplatné nabývání nemovitého majetku do vlastnictví hl. m. 
Prahy 

10. Žádost o zrušení duplicitního vlastnictví k pozemku parc.č.1430/2 v k.ú. Dolní Chabry 

11. Oznámení o zahájení územního řízení- Dobíjecí stanice 3x2x AC 22kW na pozemcích 
parc.č. 1374/32 a 1374/291 k.ú. Dolní Chabry 

12. Navýšení počtu zaměstnanců ÚMČ 

13. Žádost o prodloužení Dohody o užívání pozemku 

 

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

 

Program byl schválen. 
 

ad 1) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu –  

Kontrola zápisů č. 106, 107 

Kontrola zápisů č. 106, 107 bez připomínek 

 

ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu –  

Žádost o připojení objektu k místní komunikace, ulice Žďárská č.p. 581/6, pozemek 
parc. č. 1560, k.ú. Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 846/22/RMČ v tomto znění: 
 

I. bere na vědomí 
• žádost o připojení objektu k části místní komunikace ulice Žďárská č.p. 581/6, 
pozemek parc. č. 1560, k. ú. Dolní Chabry o výměře cca 39 m2. Doba trvání výpůjčky 
části místní komunikace je na dobu určitou od 1.3.2022 do 1.3.2024 

• stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 29. 9. 2021 

II. schvaluje  

připojení objektu a výpůjčku části místní komunikace ulice Žďárská č.p. 581/6, 
pozemek parc. č. 1560, k. ú. Dolní Chabry o výměře cca 39 m2 na dobu určitou od 
1.3.2022 do 1.3.2024 

III. ukládá 

referentce správy majetku připravit Smlouvu o výpůjčce 

IV. pověřuje 

starostku MČ podpisem Smlouvy o výpůjčce 

 

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

 



 

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu – 

Cenové nabídky osobního vozidla combi 
Rada po projednání přijala usnesení č. 847/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 
předložené cenové nabídky osobních vozidel combi 

II. schvaluje  

zakoupení osobního vozidla Octavia combi ACT TS 81/1,0 M6F, pořizovací hodnotě 
bez DPH 411 487,61 Kč  

III. pověřuje 

starostku MČ podpisem Kupní smlouvy 

IV. ukládá 

referentce správy majetku zajistit Kupní smlouvu od společnosti 
 

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

 

ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu –  

Vyřízení stížnosti na právnickou osobu Základní škola Praha-Dolní Chabry, 
příspěvková organizace 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 848/22/RMČ v tomto znění: 
I. bere na vědomí 

- důvodovou zprávu a informace o výsledku šetření anonymní stížnosti na  
ZŠ Praha-Dolní Chabry Českou školní inspekcí (dále jen „ČŠI“) 

- projednání výsledků šetření ČŠI s ředitelkou ZŠ 

II. schvaluje  

- opatření přijatá ředitelkou ZŠ 

-  ukončení řízení o stížnosti 
III. pověřuje 

1. místostarostu k písemnému vyrozumění stěžovatele o vyřízení jeho stížnosti a 
podání informace o vyřízení stížnosti ČŠI 

Termín: do 17. 01. 2022 

 

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

 

ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu –  

Podnět na změnu územního plánu, parc.č. 1308/17 k.ú. Dolní Chabry 

 

Po projednání rada starostka dala hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění:  

I. bere na vědomí 
upravený podnět na změnu územního plánu,  parc. č. 1308/17 k. ú . Dolní Chabry 

II. neschvaluje  

• podnět na změnu územního plánu,  parc. č. 1308/17 k. ú . Dolní Chabry 

• odkládá své vyjádření do doby vyřešení celkové situace v dané lokalitě – 

 vedení vysokého elektrického napětí, chybějící napojení na inženýrské sítě, 
 ostatní technické problémy a splnění obecných podmínek platného územního plánu 

• předložený záměr není využitelný pro tento účel využití pozemku 

III. ukládá 

referentce stavební oblasti odeslat usnesení žadateli, předložit k projednání a 
rozhodnutí ZMČ 

Termín: 10 pracovních dnů 

 

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

Návrh nebyl přijat. 



 

 

ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu –  

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Novostavba rodinného domu v ulici Jana 

Marka, Dolní Chabry“ na pozemku parc.č. 1373/129, 1373/113 k.ú. Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 849/22/RMČ v tomto znění: 
 

I. bere na vědomí 
• žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Novostavba rodinného domu v ulici 
Jana Marka, Dolní Chabry“ na pozemku parc. č. 1373/129, 1373/113 k.ú. Dolní 
Chabry 

• stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 05.01.2022 

II. souhlasí 
s projektovou dokumentací „Novostavba rodinného domu v ulici Jana Marka, Dolní 
Chabry“ pro potřeby společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, kterou 

vypracovala OS BLACKBACK s.r.o., IČO 24763071 

- za podmínky ohlášení užívání veřejného prostranství během realizace stavby 

III. pověřuje 

starostku podpisem přiložené situace 

IV. ukládá 

referentce stavební oblasti odeslat usnesení + koordinační situaci 
Termín: 10 pracovních dnů 

 

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

 

ad 7) Paní starostka přistoupila k sedmému bodu programu –  

Objednávka na vypracování projektové dokumentace-propojení ulic Kobyliská, 
Protilehlá, Pod Křížem v k.ú. Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 850/22/RMČ v tomto znění: 
 

I. bere na vědomí 
• návrh Komise Stavební a Dopravní na schválení objednávky na vypracování 
projektové dokumentace pro přestavbu ulice Kobyliská na jednoúrovňovou pro účely 
obytné zóny a pro propojení ulice Protilehlé a Pod Křížem na Ústeckou ulici, k. ú. 
Dolní Chabry 

• stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 5.1.2022, bod č. 10 

II. schvaluje  

objednávku na vypracování projektové dokumentace pro přestavbu ulice Kobyliská na 
jednoúrovňovou pro účely obytné zóny a pro propojení ulice Protilehlé a Pod Křížem 
na Ústeckou ulici  

III. pověřuje 

starostku MČ podpisem objednávky na vypracování PD 

IV. ukládá 

referentce správy majetku zaslat objednávku na vypracování PD  
Termín: ihned 

 

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

 

 

 

 

 



 

ad 8) Paní starostka přistoupila k osmému bodu programu –  

Nabídka k odkoupení pozemků parc.č. 1246/4, 1289/6, 1333/16, 1333/18, 1372/3 a 1334/2 
v k.ú. Dolní Chabry od společnosti VIAGEM a.s. 
Rada po projednání přijala usnesení č. 851/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 
• nabídku od společnosti VIAGEM a.s., které nabízí k prodeji pozemky parc. č. 
1264/4, 1289/6, 1333/16, 1333/18, 1372/3 a 1334/2 všechny v  k. ú. Dolní Chabry, LV 

937 v celkové hodnotě 11 361 363,- Kč 

• stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 5.1.2022, bod č. 11 

II. neschvaluje  

odkoupení pozemků parc. č. 1264/4, 1289/6, 1333/16, 1333/18, 1372/3 a 1334/2 
všechny v k. ú. Dolní Chabry, LV 937 od společnosti VIAGEM a.s. v celkové hodnotě 
11 361 363,Kč 

III. ukládá 

referentce správy majetku odpovědět společnosti VIAGEM a.s. 
Termín: ihned 

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

 

ad 9) Paní starostka přistoupila k devátému bodu programu –  

Metodický postup pro bezúplatné nabývání nemovitého majetku do vlastnictví hl. m. 
Prahy 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 852/22/RMČ v tomto znění: 
I. bere na vědomí 

• návrh „Metodického postupu pro bezúplatné nabývání nemovitého majetku do 
vlastnictví hl. m. Prahy“ 

•  stanovisko Komise Stavení a Dopravní ze dne 5.1.2022, bod č. 12 

II. schvaluje  

„Metodický postup pro bezúplatné nabývání nemovitého majetku do vlastnictví hl. m. 
Prahy“ 

III. pověřuje 

starostku MČ podpisem Metodického postupu 

IV. ukládá 

referentce správy majetku zajistit zveřejnění Metodického postupu na webové stránky 
MČ 

Termín: ihned 

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

 

ad 10) Paní starostka přistoupila k desátému bodu programu –  

Žádost o zrušení duplicitního vlastnictví k pozemku parc.č.1430/2 v k.ú. Dolní Chabry 

 

Rada po projednání vzala na vědomí a přijala usnesení č. 853/22/RMČ v tomto znění: 
I. bere na vědomí 

• žádost pana M a o zrušení duplicitního vlastnictví k pozemku parc. 

č. 1430/2 v k.ú. Dolní Chabry a zvážení odkupu tohoto pozemku 

• stanovisko Komise Stavební a dopravní ze dne 5.1.2022, bod č. 17 

II. schvaluje  

podepsat souhlasné prohlášení o zrušení duplicitního vlastnictví bez finančního 
narovnání a uznání vlastnického práva ve prospěch hl. m. Prahy pro Katastrální úřad 
hl. m. Prahy 

III. ukládá 

referentce správy majetku odpovědět panu M
Hlasování:                     Pro: 4      Proti: 0         Zdržel se: 1 



 

ad 11) Paní starostka přistoupila k jedenáctému bodu programu –  

Oznámení o zahájení územního řízení- Dobíjecí stanice 3x2x AC 22kW na pozemcích 
parc.č. 1374/32 a 1374/291 k.ú. Dolní Chabry 

 

Rada po projednání vzala na vědomí a přijala usnesení č. 854/22/RMČ v tomto znění: 
I. bere na vědomí 

oznámení o zahájení územního řízení Dobíjecí stanice 3 x 2x AC 22kW, 

na pozemcích par. č. 1374/32 a 1374/291 k. ú. Dolní Chabry, 

č.j. MCP8 515287/2021 ze dne 22.12.2021 

II. schvaluje  

podání námitek na základě vydaných usnesení RMČ č. 803/21/RMČ ze dne 
08.11.2021 a č. 836/21/RMČ ze dne 06.12.2021 

III.     pověřuje 

            • Komisi Stavební a Dopravní zpracováním námitek do termínu 19.01.2022 

 • starostku podpisem námitek  

IV.      ukládá 

referentce stavební oblasti - odeslat připomínky  
Termín: 20.01.2022 

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

 

ad 12) Paní starostka přistoupila ke dvanáctému bodu programu –  

Navýšení počtu zaměstnanců ÚMČ 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 855/22/RMČ v tomto znění: 
I. bere na vědomí 

návrh na navýšení počtu zaměstnanců od 1. 2. 2022 z původních 18 na 19 
zaměstnanců 

II. schvaluje  

navýšení počtu zaměstnanců ÚMČ Praha-Dolní Chabry na 19 od 1. 2. 2022 

III. ukládá 

tajemnici zajistit úkony potřebné k navýšení zaměstnanců ÚMČ Praha-Dolní Chabry 

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

 

ad 13) Paní starostka přistoupila ke třináctému bodu programu –  

Žádost o prodloužení Dohody o užívání pozemku 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 856/22/RMČ v tomto znění: 
I. bere na vědomí 

žádost o prodloužení dohody o užívání pozemku uzavřené s firmou Czech Food 

Trading s.r.o. 

II. schvaluje  

prodloužení Dohody o užívání pozemku na jejímž základě dochází k prodeji 

farmářských produktů firmou Czech Food Trading s.r.o., IČ: 28038002, se sídlem 
Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3 na Hrušovanském náměstí  
podmínky:  -    uzavření dodatku č. 2 k Dohodě o užívání pozemku ze dne 8. 2.2021 

- doba trvání dohody od 15. 1. 2022 do 31. 12. 2022 

- navýšení ceny za užívání energií na 1 800 Kč/měsíc  
III. pověřuje 

starostku podpisem dodatku č. 2 

IV. ukládá 

ÚMČ oznámit povolení a podmínky žadateli 
 

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



 

 

 

 

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 19:37 hod. ukončila. 
 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková              podpis: ……………………………………..  
starostka MČ                                                dne: ……………………….                                              
 

Ověřovatelé: 
 

Jan Vokurka        podpis: ……………………………………. 
místostarosta MČ                                  dne: …………………… 

 

JUDr. Milan Golas                                        podpis: ……………………………………..  
1.místostarosta MČ                     dne: ………………………. 
         


