
 

 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

 
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-DOLNÍ CHABRY 

 

Usnesení 

Rady městské části Praha-Dolní Chabry 

Číslo 925/22/RMČ 

ze dne 06.04.2022 
 

Žádost o vyjádření k projektu „Dům v Chabrech“ 

na pozemku parc. č. 32/1 a 32/3  k.ú. Dolní Chabry, pro společné povolení 

(DUR+DSP)  

Žádost o souhlas majitele sousedního pozemku parc. č. 1415 k. ú. Dolní Chabry 

s provedením stavby: „Dům v Chabrech“ na pozemku parc. č. 32/1 a 32/3  k. ú. Dolní 

Chabry, pro společné povolení  

(DUR+DSP) 

Rada městské části Praha-Dolní Chabry  

 

I. bere na vědomí 

- žádost o vyjádření k projektu „Dům v Chabrech“ na pozemku parc. č. 32/1 a 32/3  

k.ú. Dolní Chabry, pro společné povolení. (DUR+DSP) 

- žádost o souhlas majitele sousedního pozemku parc. č. 1415 k. ú. Dolní Chabry 

s provedením stavby: „Dům v Chabrech“ na pozemku parc. č. 32/1 a 32/3  k. ú. 

Dolní Chabry, pro společné povolení. (DUR+DSP) 

- pozemky parc. č. 1492/6 a 1492/12 k. ú. Dolní Chabry jsou ve výlučném 

vlastnictví Hl. m. Prahy, z tohoto důvodu nemá MČ Praha-Dolní Chabry 

oprávnění udělit souhlas k výše uvedenému záměru 

- stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 06.04.2022 

II. souhlasí 

- s projektovou dokumentací „Dům v Chabrech“ pro potřeby společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení, kterou vypracoval Ing. Antonín Halla ČKAIT 

1007137 

- souhlasí, jako majitel sousedního pozemku parc. č. 1415 k. ú. Dolní Chabry 

s provedením stavby: „Dům v Chabrech“ na pozemku parc. č. 32/1 a 32/3  k. ú. 

Dolní Chabry, pro společné povolení. (DUR+DSP) 

• za podmínky ohlášení užívání veřejného prostranství během realizace stavby 

• za podmínky uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky parc. č. 1415 k. ú. Dolní 

  Chabry, které jsou ve správě městské části 

III. pověřuje 

- starostku podpisem přiložené koordinační situace a souhlasu 

IV. ukládá 

referentce stavební oblasti odeslat usnesení + koordinační situaci a souhlas 

Termín: 10 pracovních dnů 

 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková                                                        Stanislav Vyšín 

starostka MČ                                                                                1. místostarosta MČ 
 


