
 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Rada městské části 

Zápis č. 121/22/RMČ ze dne 01.06.2022 
 

Přítomni: 3  

Omluveni: Ing. Doležal, Ing. Hájíčková 

Ověřovatelé zápisu: p. Vyšín, Ing. Floriánová 

 

Navržený program 121. zasedání Rady MČ: 

1. Kontrola zápisu č. 120 

2. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Přístavba a nástavba RD a garáže Ústecká 

č. p. 160/40 na pozemku parc. č. 1200/1 a 1201/1 k.ú. Dolní Chabry“ Žádost o vyjádření 

k připojení pozemku parc. č. 1200/1 a 1201/1 k.ú. Dolní Chabry na komunikaci Ústecká 

parc. č. 1438/1 k.ú. Praha – Dolní Chabry 

3. Návrh na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Návrh, dodávka a instalace 

herních prvků včetně dopadových ploch, hřiště Ulčova“ 

 

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 15:31. Paní starostka přivítala přítomné na 121. zasedání a 

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

Ing. Floriánová. Starostka dala hlasovat o programu.  

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

Program byl schválen. 

 

ad 1) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu –  

Kontrola zápisu č.120 

Kontrola zápisu č. 120 bez připomínek. 

 

ad 2) Paní starostka přistoupila k druhému bodu programu –  

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Přístavba a nástavba RD a garáže 

Ústecká č. p. 160/40 na pozemku parc. č. 1200/1 a 1201/1 k.ú. Dolní Chabry“ Žádost o 

vyjádření k připojení pozemku parc. č. 1200/1 a 1201/1 k.ú. Dolní Chabry na 

komunikaci Ústecká parc. č. 1438/1 k.ú. Praha – Dolní Chabry 

Rada po projednání přijala usnesení č. 966/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

• žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Přístavba a nástavba RD a garáže 

  Ústecká č. p. 160/40“ na pozemku parc. č. 1200/1 a 1201/1 k.ú. Dolní Chabry 

• žádost o vyjádření k připojení pozemku parc. č. 1200/1 a 1201/1 k.ú. Dolní Chabry  

  na komunikaci Ústecká parc. č. 1438/1 k.ú. Praha-Dolní Chabry 

• stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 01.06.2022 

II. souhlasí 

• s projektovou dokumentací „Přístavba a nástavba RD a garáže Ústecká č. p. 160/40“ 

  na pozemku parc. č. 1200/1 a 1201/1 k.ú. Dolní Chabry, kterou vypracoval pan 

  Ing. Lukáč Řehák ČKAIT 0012345  

• s projektovou dokumentací připojení pozemku parc. č. 1200/1 a 1201/1 k.ú. Dolní 

  Chabry na komunikaci Ústecká parc. č. 1438/1 k.ú. Praha-Dolní Chabry, 

  kterou vypracoval pan Ing. Lukáš Řehák ČKAIT 0012345 

  pro společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby 

III. pověřuje 

starostku podpisem přiložené situace 

IV. ukládá 

referentce stavební oblasti odeslat usnesení + koordinační situaci 

Termín: 10 pracovních dnů 



 

 

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

 

ad 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu – 

Návrh na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Návrh, dodávka a 

instalace herních prvků včetně dopadových ploch, hřiště Ulčova“ 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 967/22/RMČ v tomto znění:  

 

I. bere na vědomí 

- výsledek hodnocení došlých nabídek 

II. souhlasí 

- s výsledkem hodnocení došlých nabídek v následujícím pořadí 

1. GARTENSTA PLUS s.r.o. 

2. Hřiště hrou s.r.o. 

3. HŘIŠTĚ REJ HER, s.r.o. 

III. ukládá 

- ÚMČ předložit na nejbližším zasedání ZMČ výběr nejvhodnější nabídky 

- návrh smlouvy s vybraným dodavatelem  

 

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

 

 

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 15:36 hod. ukončila. 

 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková              podpis: ……………………………………..  

starostka MČ                                                dne: ……………………….          

                                     

Ověřovatelé: 

Stanislav Vyšín       podpis: ……………………………………. 

1.místostarosta MČ                   dne: …………………… 

 

Ing. Barbora Floriánová                                podpis: ……………………………………..  

místostarostka MČ                     dne: ………………………. 


