
 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Rada městské části 

Zápis č. 109/22/RMČ ze dne 24.01.2022 
 

Přítomni: 5 

Omluveni:   

Hosté:  

Ověřovatelé zápisu: p. Vyšín, JUDr. Golas 

 

Navržený program 109. zasedání Rady MČ: 

 

1. Kontrola zápisu č.108 

2. Návrh rozpočtu MČ Praha-Dolní Chabry na rok 2022 

3. Návrh střednědobého výhledu MČ Praha-Dolní Chabry do roku 2027 

4. Žádost o povolení přemístění zařízení pro umístění elektroměru u pozemku parc.č. 

1372/92 k.ú. Dolní Chabry 

5. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Stavební úpravy objektu U Větrolamu č.p. 

782/38, Praha 8-Dolní Chabry“ na pozemku parc.č. 1034/4 a 1034/12 k.ú. Dolní Chabry 

6. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Stavební úpravy rodinného domu, ulice 

Bolebořská 2, Praha-Dolní Chabry“ na pozemku parc.č.641 a 642 k.ú. Dolní Chabry-

změna stavby před dokončením 

7. Žádost bezúplatného převodu komunikací včetně pozemků parc.č.1372/10 a 1372/196, 

k.ú. Dolní Chabry 

8. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Bauhaus Chabry-reorganizace parkoviště 

prodejny“ 

9. Návrh na schválení platových výměrů ředitelkám příspěvkových organizací zřízených 

městskou částí Praha-Dolní Chabry od 1. 1. 2022 

10. Úprava parkování na Hrušovanském náměstí 

11. Stanovení místní úpravy dopravy 

12. Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

13. Zadání vypracování Dodatku č.5 „Obytný soubor Nové Chabry“ 

 

  

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 18:22 hod. Paní starostka přivítala přítomné na 109. zasedání 

a konstatovala, že Rada je usnášeníschopná. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Vyšín 

a JUDr. Golas. Starostka požádala o přidání nebo stažení bodu z programu. Bod č.2 Návrh 

rozpočtu MČ Praha-Dolní Chabry na rok 2022, bod č.3 Návrh střednědobého výhledu MČ 

Praha-Dolní Chabry do roku 2027 a bod č.13 Zadání vypracování Dodatku č.5 „Obytný 

soubor Nové Chabry“ byly přesunuty na další zasedání rady městské části. Bod č.11 

Stanovení místní úpravy dopravy byl stažen z programu jednání. Byl přidán bod - Návrh na 

revokaci usnesení č.847/22/RMČ, dále byl přidán bod – Návrh na schválení objednávky na 

„Projektovou dokumentaci pro přestavbu části komunikace Kobyliská“. JUDr. Golas požádal 

o přidání bodu Informace-o výsledku jednání s ministrem dopravy, seznámení RMČ se 

zněním dopisu Evropské komisi a projednání plánů a budoucích kroků.  Starostka přistoupila 

k hlasování o takto navrženém programu. 

 

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

 

 

 



 

Program byl schválen v tomto znění: 

 

1. Kontrola zápisu č.108 

2. Žádost o povolení přemístění zařízení pro umístění elektroměru u pozemku parc.č. 

1372/92 k.ú. Dolní Chabry 

3. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Stavební úpravy objektu U Větrolamu č.p. 

782/38, Praha 8-Dolní Chabry“ na pozemku parc.č. 1034/4 a 1034/12 k.ú. Dolní Chabry 

4. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Stavební úpravy rodinného domu, ulice 

Bolebořská 2, Praha-Dolní Chabry“ na pozemku parc.č.641 a 642 k.ú. Dolní Chabry-

změna stavby před dokončením 

5. Žádost bezúplatného převodu komunikací včetně pozemků parc.č.1372/10 a 1372/196, 

k.ú. Dolní Chabry 

6. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Bauhaus Chabry-reorganizace parkoviště 

prodejny“ 

7. Návrh na schválení platových výměrů ředitelkám příspěvkových organizací zřízených 

městskou částí Praha-Dolní Chabry od 1. 1. 2022 

8. Úprava parkování na Hrušovanském náměstí 

9. Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

10. Návrh na revokaci usnesení č.847/22/RMČ 

11. Návrh na schválení objednávky na „Projektovou dokumentaci pro přestavbu části 

komunikace Kobyliská“ 

12. Informace-a) informace o učiněných krocích v r.2021 a seznámení s plány a projednání 

     budoucích kroků 

  b) seznámení RMČ se zněním dopisu Evropské komisi 

  c) informace o výsledku jednání s ministrem dopravy 

 

 

ad 1) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu –  

Kontrola zápisu č. 108 

Kontrola zápisů č. 108 bez připomínek 

ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu –  

Žádost o povolení přemístění zařízení pro umístění elektroměru u pozemku parc.č. 

1372/92 k.ú. Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 857/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

• žádost o souhlas s přemístěním zařízení pro umístění elektroměru u pozemku parc. č. 

1372/92 k.ú. Dolní Chabry, rodinný dům č.p. 857, ulice Velemínská. 

• stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 19.01.2022 

II. souhlasí 

s přemístěním zařízení pro umístění elektroměru u pozemku parc. č. 1372/92 k.ú. 

Dolní Chabry, rodinný dům č. p. 857, ulice Velemínská. 

- za podmínky ohlášení užívání veřejného prostranství během realizace stavby 

III. pověřuje 

starostku podpisem přiložené situace 

IV. ukládá 

ÚMČ odeslat usnesení 

Termín: 10 pracovních dnů 

 



 

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

 

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu – 

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Stavební úpravy objektu U Větrolamu 

č.p. 782/38, Praha 8-Dolní Chabry“ na pozemku parc.č. 1034/4 a 1034/12 k.ú. Dolní 

Chabry 

 

 Rada po projednání přijala usnesení č. 858/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

• žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Stavební úpravy objektu U Větrolamu 

č. p. 782/38, Praha 8 - Dolní Chabry“ na pozemku parc. č. 1034/4 a 1034/12 k.ú. Dolní 

Chabry 

• stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 19.01.2022 

II. souhlasí 

• s projektovou dokumentací „Stavební úpravy objektu U Větrolamu č. p. 782/38, 

Praha 8 - Dolní Chabry“ na pozemku parc. č. 1034/4 a 1034/12 k.ú. Dolní Chabry, 

kterou vypracovala OS OKULET, spol. s r.o., IČO 253 86 379 

• 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 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu –  

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Stavební úpravy rodinného domu, ulice 

Bolebořská 2, Praha-Dolní Chabry“ na pozemku parc.č.641 a 642 k.ú. Dolní Chabry-

změna stavby před dokončením 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 859/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

• žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Stavební úpravy rodinného domu, 

ulice Bolebořská 2, Praha 8 - Dolní Chabry“ na pozemku parc. č. 641 a 642 k.ú. Dolní 

Chabry – změna stavby před dokončením 

• stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 19.01.2022 

II. souhlasí 

• s projektovou dokumentací „Stavební úpravy rodinného domu, ulice Bolebořská 2, 

Praha 8 - Dolní Chabry“ na pozemku parc. č. 641 a 642 k.ú. Dolní Chabry – změna 

stavby před dokončením, kterou vypracovala Ing. arch. Hana Gottfriedová, ČKA 

03669 

• 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 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu –  

Žádost bezúplatného převodu komunikací včetně pozemků parc.č.1372/10 a 1372/196, 

k.ú. Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 860/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

žádost pana Ing. Dalibora Stejskala o bezúplatném převodu komunikace v ulici Milana 

Kadlece a části komunikace v ulici Velemínská a Dvořákova včetně pozemků parc.č. 

1372/10 a parc. č. 1372/196, k. ú. Dolní Chabry  

II. souhlasí  

s bezúplatným převodem komunikace v ulici Milana Kadlece a části komunikace 

v ulici Velemínská a Dvořákova včetně pozemku parc. č. 1372/10 a parc. č. 1372/196, 

k. ú. Dolní Chabry 

III. doporučuje 

postoupit ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha – Dolní Chabry 

IV. ukládá 

referentce správy majetku zajistit vypracování smlouvy a zveřejnit záměr 

bezúplatného převodu 

 

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

 

ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu –  

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Bauhaus Chabry-reorganizace 

parkoviště prodejny“ 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 861/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

• žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Bauhaus Chabry – Reorganizace 

parkoviště prodejny“, na pozemku par. č. 1378/1 a 1378/11 v k.ú. Dolní Chabry 

• stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 19.01.2022 

II. souhlasí 

s projektovou dokumentací „Bauhaus Chabry – Reorganizace parkoviště prodejny“ 

pro potřeby společného územního a stavebního řízení, kterou vypracovala společnost 

FSP projekční kancelář s.r.o., IČO 26134896, pan Ing. Karel Frankl, autorizační 

osvědčení ČKAIT č. 0003426 

III. pověřuje 

starostku podpisem přiložené situace 

IV. ukládá 

ÚMČ odeslat usnesení 

Termín: 10 pracovních dnů 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ad 7) Paní starostka přistoupila k sedmému bodu programu –  

Návrh na schválení platových výměrů ředitelkám příspěvkových organizací zřízených 

městskou částí Praha-Dolní Chabry od 1. 1. 2022 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 862/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

návrh na schválení platových výměrů ředitelkám příspěvkových organizací zřízených 

městskou částí Praha-Dolní Chabry ZŠ Praha-Dolní Chabry od 1.1.2022 

II. schvaluje  

úpravu platových výměrů ředitelkám příspěvkových organizací zřízených městskou 

částí Praha-Dolní Chabry ZŠ Praha-Dolní Chabry od 1.1.2022 

III. ukládá 

ÚMČ oznámit schválení ředitelkám PO 

 

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

 

ad 8) Paní starostka přistoupila k osmému bodu programu –  

Úprava parkování na Hrušovanském náměstí 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 863/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí  

nutnost úpravy dopravního režimu – rozšíření parkovacích míst na Hrušovanském 

náměstí (na pozemku parc. č. 1393, k.ú. Dolní Chabry)  

II. schvaluje  

objednání zpracování návrhu „Stanovení nové úpravy dopravního režimu na 

Hrušovanském náměstí, Praha – Dolní Chabry“ - úprava stávajících parkovacích míst, 

zřízení nových parkovacích míst, jednosměrný provoz  z  Hrušovanského náměstí do 

ulice U Rybníčka               

III. pověřuje 

ing. Musila zpracováním návrhu úpravy dopravního režimu  

 

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

 

ad 9) Paní starostka přistoupila k devátému bodu programu –  

Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 864/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

II. schvaluje  

připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

III. ukládá 

ÚMČ zajistit podporu kampaně 

Termín: 10. 3. 2022 

 

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

 

 



 

ad 10) Paní starostka přistoupila k desátému bodu programu –  

Návrh na revokaci usnesení č.847/22/RMČ 

Rada po projednání přijala usnesení č. 865/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

návrh na revokaci usnesení č.847/22/RMČ, kterým rada schválila nákup vozidla 

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

II. schvaluje  

- revokaci usnesení č.847/22/RMČ, kterým rada schválila nákup vozidla Octavia 

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

- nákup osobního vozidla ford Focus Active Comci, 1,0, v pořizovací hodnotě 

454 544,63 bez DPH 

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 11) Paní starostka přistoupila k jedenáctému bodu programu –  

Návrh na schválení objednávky na „Projektovou dokumentaci pro přestavbu části 

komunikace Kobyliská“ 

Rada po projednání přijala usnesení č. 866/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

návrh na schválení objednávky na „Projektovou dokumentaci pro přestavbu části 

komunikace Kobyliská na místní komunikaci funkční skupiny D1 (pěší a obytné zóny) 

II. schvaluje  

objednávku na „Projektovou dokumentaci pro přestavbu části komunikace Kobyliská 

na místní komunikaci funkční skupiny D1 (pěší a obytné zóny) v celkové hodnotě  

140 000 Kč bez DPH od Ing. Vladimíra Musila 

III. pověřuje 

starostku podpisem objednávky 

IV. ukládá 

ÚMČ vyhotovit objednávku 

 

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

 

ad 12) Paní starostka přistoupila ke dvanáctému bodu programu –  

Informace-a) informace o učiněných krocích v r.2021 a seznámení s plány a projednání 

             budoucích kroků 

        b) seznámení RMČ se zněním dopisu Evropské komisi 

        c) informace o výsledku jednání s ministrem dopravy 

Rada tyto body projednala a vzala na vědomí. 

 

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 18:42 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: ………………………. 


