
Městská část Praha-Dolní Chabry 

Rada městské části 

Zápis č. 112/22/RMČ ze dne 14.02.2022 
 

Přítomni: 5 

Omluveni:   

Hosté:  

Ověřovatelé zápisu: p. Vyšín, JUDr. Golas 

 

Navržený program 112. zasedání Rady MČ: 

 

1. Kontrola zápisu č.110 

2. Návrh programu 19. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry 

3. Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci při výstavbě sdruženého vedení 

4. Návrh na schválení Dodatku č.5 ke Smlouvě o spolupráci se společností Nové Chabry 

Development, s.r.o. 

5. Návrh na zadání studie využití objektu Spořická ve správě městské části 

6. Jmenování pověřené osoby 

7. Návrh na volbu přísedících u soudu 

8. Záměr využití pozemku parc č. 1239 k.ú. Dolní Chabry 

9. Žádost o souhlas s uložením telekomunikačního vedení do pozemku parc.č. 1499/37, 

1533, 1705, 1523/13, 1534/1 a 1465/1, k.ú. Dolní Chabry 

10. Oznámení o pravidelné průběžné inventarizaci knižního fondu v knihovně za rok 2021 

11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 1395/1, 1461, 

1462/1, 1463/2, 1463/3, 1464 a 1465/1, k.ú. Dolní Chabry zapsané na LV 1087, umístění 

stavby plynárenského zařízení 

12. Projednání finální verze znění Dlouhodobého plánu rozvoje MČ Praha-Dolní Chabry pro 

období 2021-2030 

  

 

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 17:12 hod. Paní starostka přivítala přítomné na 112. 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 programu 19. zasedání ZMČ Praha-Dolní Chabry a bod č. 4. Návrh na 

schválení Dodatku č. 5 ke Smlouvě o spolupráci se společností Nové Chabry Development, 

s.r.o. byly přesunuty na další jednání rady.  Bod č.8  Záměr využití pozemku parc č. 1239 k.ú. 

Dolní Chabry byl vyřazen. Dále byl přidán bod Návrh na schválení souhlasu s užíváním 

veřejného prostranství komunikace ulice Obslužná, pro záměr „Stavební úpravy křižovatky 

Ústecká x Obslužná a vjezd do sportovního areálu, pozemky parc.č. 1438/1, 1437/4, 1437/4, 

1746 a 1272 k.ú. Dolní Chabry“ Starostka přistoupila k hlasování o takto navrženém 

programu: 

 

1.  Kontrola zápisu č.110 

2. Návrh na schválení souhlasu s užíváním veřejného prostranství komunikace ulice 

Obslužná, pro záměr „Stavební úpravy křižovatky Ústecká x Obslužná a vjezd do 

sportovního areálu, pozemky parc.č. 1438/1, 1437/4, 1746 a 1272 k.ú. Dolní Chabry“ 

3. Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci při výstavbě sdruženého vedení 

4. Návrh na zadání studie využití objektu Spořická ve správě městské části 

5. Jmenování pověřené osoby 

6. Návrh na volbu přísedících u soudu 



7. Žádost o souhlas s uložením telekomunikačního vedení do pozemku parc.č. 1499/37, 

1533, 1705, 1523/13, 1534/1 a 1465/1, k.ú. Dolní Chabry 

8. Oznámení o pravidelné průběžné inventarizaci knižního fondu v knihovně za rok 2021 

9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 1395/1, 1461, 

1462/1, 1463/2, 1463/3, 1464 a 1465/1, k.ú. Dolní Chabry zapsané na LV 1087, umístění 

stavby plynárenského zařízení 

10. Projednání finální verze znění Dlouhodobého plánu rozvoje MČ Praha-Dolní Chabry pro 

období 2021-2030 

 

 Pro: 5     Proti: 0         Zdržel se: 0 

 

Program byl schválen. 

 

ad 1) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu –  

Kontrola zápisu č.110 

 

Kontrola zápisu č. 110 bez připomínek. 

 

ad 2) Paní starostka přistoupila ke druhému bodu programu –  

Návrh na schválení souhlasu s užíváním veřejného prostranství komunikace ulice 

Obslužná, pro záměr „Stavební úpravy křižovatky Ústecká x Obslužná a vjezd do 

sportovního areálu, pozemky parc.č. 1438/1, 1437/4, 1746 a 1272 k.ú. Dolní Chabry“ 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 874/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

žádost o souhlas s užíváním veřejného prostranství komunikace ulice Obslužná, pro 

záměr „Stavební úpravy křižovatky Ústecká x Obslužná a vjezd do sportovního areálu, 

pozemky parc. č. 1438/1, 1437/4, 1746 a 1272 k. ú. Dolní Chabry“ 

II. souhlasí  

s užíváním veřejného prostranství komunikace ulice Obslužná, pro záměr „Stavební 

úpravy křižovatky Ústecká x Obslužná a vjezd do sportovního areálu, pozemky parc. 

č. 1438/1, 1437/4, 1746 a 1272 k. ú. Dolní Chabry“, za podmínky: 

 • ohlášení užívání veřejného prostranství během realizace stavby 

 • uzavření smlouvy o výpůjčce komunikace 

III. ukládá 

referentce stavební oblasti  - odeslat usnesení 

Termín: 10 pracovních dnů 

 

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

 

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu – 

Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci při výstavbě sdruženého vedení 

 

Rada po projednání vzala návrh na vědomí a přijala usnesení č. 875/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

- návrh na schválení Memoranda o spolupráci při výstavbě sdruženého vedení  

- veřejný zájem na rozvoji přenosové a distribuční soustavy  

II. ukládá 

Mgr. Kateřině Šilhové Šafránkové předložit návrh na uzavření Memoranda o 

spolupráci při výstavbě sdruženého vedení na nejbližším zasedání zastupitelstva 

městské části 

LH: 28. 2. 2022 

 



ad 4) Paní starostka přistoupila ke čtvrtému bodu programu – 

Návrh na zadání studie využití objektu Spořická ve správě městské části 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 876/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

- aktuální stav nemovitosti ve správě městské části, rodinného domu č. p. 483 v ulici 

Spořická, nacházejícím se na pozemku parc. č. 1239, v k.ú. Dolní Chabry  

- naléhavou potřebu řešit technický stav nemovitosti  

- že přístup k nemovitosti ve správě městské části lze zajistit jen přes sousední 

pozemky parc. č. 1238/3 a 1243/1 zapsaných na listu vlastnictví č. 1122 u 

Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, 

katastrální území Dolní Chabry 

- stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 02.02.2022 

II. schvaluje  

zadání vypracování studie na využití rodinného domu a přilehlého pozemku se 

současným platným koeficientem míry využití 0,3 a možné využití pozemku 

s navýšením koeficientu 

III. pověřuje 

Mgr. Kateřinu Šilhovou Šafránkovou jednáním se zástupcem majitelky sousedního 

pozemku parc. č. 1238/3 panem Daliborem Stejskalem a zadáním studie  

IV. ukládá 

vstoupit do jednání s panem Daliborem Stejskalem a zadat studii  

 Termín: do 30. 4. 2022 

 

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

 

ad 5) Paní starostka přistoupila k pátému bodu programu – 

Jmenování pověřené osoby 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 877/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

návrh na schválení jmenování pověřeného zástupce pana Ing. Vladimíra Musila, jako 

kontaktní osobu Městské části Praha – Dolní Chabry, v souladu se „Zásadami pro 

koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby, 

dopravní změny a dopravní omezení mezi hl. m. Prahou, Technickou správou 

komunikací hl. m. Prahy, a.s. a městskou částí Praha-Dolní Chabry" 

II. schvaluje  

jmenování pana Ing. Vladimíra Musila 

III. pověřuje 

starostku podpisem jmenování 

IV. ukládá 

referentce stavební oblasti odeslat jmenování vedoucímu oddělení rozvoje dopravy 

v odboru dopravy MHMP Mgr. Jaroslavu Machovi (jaroslav.mach@praha.eu) 

Termín: 10 pracovních dnů 

 

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

 

 

 

 

 

 



ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu – 

Návrh na volbu přísedících u soudu 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 878/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

- výzvu Obvodního soudu pro Prahu 8 k převolení 2 stávajících přísedících, kterým 

končí mandát  

- souhlas Obvodního soudu pro Prahu 8 s opětovným zvolením Mgr. Martiny 

Tomšů 

II. schvaluje   

zadání inzerce na výkon funkce přísedícího o Obvodního soudu pro Prahu 8 na 

webové stránky MČ 

III. ukládá 

ÚMČ zveřejnit inzerci na webové stránky 

 

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

 

ad 7) Paní starostka přistoupila k sedmému bodu programu – 

Žádost o souhlas s uložením telekomunikačního vedení do pozemku parc.č. 1499/37, 

1533, 1705, 1523/13, 1534/1 a 1465/1, k.ú. Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 879/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

- žádost o souhlas s uložením telekomunikačního vedení do pozemku parc. č. 

1499/37, 1533, 1705, 1532/13, 1534/1 a 1465/1, k. ú. Dolní Chabry, vedené na LV 

1087 a dále žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene 

- projednání žádosti v Komisi Stavební a Dopravní dne 2.2.2022, bod č. 13, kdy 

komise nemá připomínky a doporučuje RMČ ke schválení za podmínky ohlášení 

užívání veřejného prostranství investorem během realizace stavby 

II. schvaluje  

- vypsání Záměru na zřízení věcného břemene do pozemku parc. č. 1499/37, 1533, 

1705, 1532/13, 1534/1 a 1465/1, k. ú. Dolní Chabry, vedené na LV 1087, věcné 

břemeno spočívá v uložení telekomunikační sítě 

- uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene 

za podmínky ohlášení užívání veřejného prostranství investorem během realizace 

stavby 

III. pověřuje 

starostku MČ podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

IV. ukládá 

referentce správy majetku vyvěsit Záměr na zřízení věcného břemene a zajistit 

smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

 

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

 

ad 8) Paní starostka přistoupila k osmému bodu programu – 

Oznámení o pravidelné průběžné inventarizaci knižního fondu v knihovně za rok 2021 

 

Rada po projednání vzala návrh na vědomí a přijala usnesení č. 880/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

 oznámení o pravidelné průběžné inventarizaci knižního fondu v knihovně za rok 2021 

 



ad 9) Paní starostka přistoupila k devátému bodu programu – 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 1395/1, 1461, 

1462/1, 1463/2, 1463/3, 1464 a 1465/1, k.ú. Dolní Chabry zapsané na LV 1087, umístění 

stavby plynárenského zařízení 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 881/22/RMČ v tomto znění: 

I.bere na vědomí 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene č. 902/2021 na pozemcích parc. 

č. 1395/1, 1396, 1461, 1462/1, 1463/2, 1463/3, 1463/4, 1464 a 1465/1, k.ú. Dolní 

Chabry zapsané na LV 1087. Věcné břemeno spočívá v umístění stavby 

plynárenského zařízení do výše uvedených pozemků.  

II. schvaluje  

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene č. 902/2021 na 

pozemcích parc.č. 1395/1, 1396, 1461, 1462/1, 1463/2, 1463/3, 1463/4, 1464 a 

1465/1, k.ú. Dolní Chabry zapsané na LV 1087. Věcné břemeno spočívá v umístění 

stavby plynárenského zařízení do výše uvedených pozemků za podmínek uvedených 

ve smlouvě. 

III. ukládá 

referentce správy majetku zajistit vyvěšení Záměru na zřízení věcného břemene, 

následné uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného břemene a zveřejnění 

Dodatku č. 1 v registru smluv 

IV. pověřuje 

starostku podpisem Dodatku ke smlouvě o zřízení věcného břemene. 

 

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

 

ad 10) Paní starostka přistoupila k desátému bodu programu – 

Projednání finální verze znění Dlouhodobého plánu rozvoje MČ Praha-Dolní Chabry 

pro období 2021-2030 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 882/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

           důvodovou zprávu k návrhu na schválení Dlouhodobého plánu rozvoje 

II. souhlasí  

s předloženým návrhem Dlouhodobého plánu rozvoje MČ Praha-Dolní Chabry na 

období 2021 -  2030 ve znění finální verze dokumentu 

III. ukládá 

1. místostarostovi a ÚMČ předložit návrh Dlouhodobého plánu rozvoje MČ Praha-

Dolní Chabry pro období 2021 – 2030 k projednání Zastupitelstvu městské části 

Praha-Dolní Chabry 

Termín: 23. 2. 2022 

 

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

 

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 17:45 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: ………………………. 


