
 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Rada městské části 

Program č. 131/22/RMČ zasedání ze dne 19.09.2022 

 

Přítomni: 5, z toho 2 on-line-Ing. Hájíčková, Ing. Floriánová 

Omluveni:  

Hosté: 

Ověřovatelé zápisu: p.Vyšín, Ing. Doležal 

 

Navržený program 131. zasedání Rady MČ: 

1. Kontrola zápisu č. 130  

2. Úprava stávajícího připojení na pozemní komunikaci Doksanská parc.č. 1416 k.ú. Dolní 

Chabry k pozemkům parc. č. 306 a 307/1 k.ú. Dolní Chabry 

3. Žádost o vyjádření k územnímu řízení v rámci akce „SEK Praha-Ládví NAKIT“ na 

pozemku parc.č. 1488 k.ú. Dolní Chabry 

4. „Stavební úpravy rodinného domu č.p. 10/5, ulice Měděnecká, na pozemku parc.č. 386/1 

k.ú. Dolní Chabry“ a „Sjezd k RD – Měděnecká 10/5, na pozemek parc.č. 386/1 Dolní 

Chabry“ 

5. Sběrna odpadů Spořická 

6. Vyjádření k doplněným podkladům a odvolacímu řízení ve věci „20 bytových domů 

včetně inženýrských sítí a komunikace“ 

7. Žádost MŠ Beranov o souhlas se zápisem změny v údajích vedených v rejstříku škol a 

školských zařízení v souvislosti s navyšujícím se počtem dětí v MŠ Praha-Dolní Chabry 

8. Finanční dary osobám zajišťujícím volby do zastupitelstva MŠ a zastupitelstva hl.m. 

Prahy 

9. Návrh na schválení Směrnice pro nakládání s platebními kartami k účtům Městské části 

Praha-Dolní Chabry 

10. Informace-Odkup pozemků 

  -Výměna technologie CETIN 

 

Zasedání RMČ bylo zahájeno v 17:26. Paní starostka přivítala přítomné na 131. zasedání a 

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

Ing. Doležal. Starostka požádala o přidání nebo stažení bodu z programu. Z č.10 se stal bod 

Návrh na odkup pozemků parc.č. 1238/51238/6, 1241/1 a 1334/4, LV 802 v k.ú. Dolní 

Chabry, dále byl přidán bod č.11 Žádost společnosti NHK Solution s.r.o. k součinnosti při 

výměně technologie CETIN, dále byl přidán bod č.12 Návrh na vyčištění kanálových uličních 

vpustí a doplnění chybějících kanálových košů. Starostka dala hlasovat o takto navrženém 

programu:  

 

1. Kontrola zápisu č. 130  

2. Úprava stávajícího připojení na pozemní komunikaci Doksanská parc.č. 1416 k.ú. Dolní 

Chabry k pozemkům parc. č. 306 a 307/1 k.ú. Dolní Chabry 

3. Žádost o vyjádření k územnímu řízení v rámci akce „SEK Praha-Ládví NAKIT“ na 

pozemku parc.č. 1488 k.ú. Dolní Chabry 

4. „Stavební úpravy rodinného domu č.p. 10/5, ulice Měděnecká, na pozemku parc.č. 386/1 

k.ú. Dolní Chabry“ a „Sjezd k RD – Měděnecká 10/5, na pozemek parc.č. 386/1 Dolní 

Chabry“ 

5. Sběrna odpadů Spořická 

6. Vyjádření k doplněným podkladům a odvolacímu řízení ve věci „20 bytových domů 

včetně inženýrských sítí a komunikace“ 

7. Žádost MŠ Beranov o souhlas se zápisem změny v údajích vedených v rejstříku škol a 

školských zařízení v souvislosti s navyšujícím se počtem dětí v MŠ Praha-Dolní Chabry 



 

8. Finanční dary osobám zajišťujícím volby do zastupitelstva MŠ a zastupitelstva hl.m. 

Prahy 

9. Návrh na schválení Směrnice pro nakládání s platebními kartami k účtům Městské části 

Praha-Dolní Chabry 

10. Návrh na odkup pozemků parc.č. 1238/5, 1238/6, 1241/1 a 1334/4, LV 802 v k.ú. Dolní 

Chabry 

11. Žádost společnosti NHK Solution s.r.o. k součinnosti při výměně technologie CETIN 

12. Návrh na vyčištění kanálových uličních vpustí a doplnění chybějících kanálových košů 
 

 

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

  

Program byl schválen. 

 

 

ad 1) Paní starostka přistoupila k prvnímu bodu programu –  

Kontrola zápisu č.131 

 

Kontrola zápisu č. 131 bez připomínek. 

 

 

ad 2) Paní starostka přistoupila k druhému bodu programu –  

Úprava stávajícího připojení na pozemní komunikaci Doksanská parc.č. 1416 k.ú. Dolní 

Chabry k pozemkům parc. č. 306 a 307/1 k.ú. Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 1025/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

- žádost o stanovisko k projektové dokumentaci ve věci „Úprava stávajícího 

připojení na pozemní komunikaci Doksanská parc. č. 1416 k.ú. Dolní Chabry 

k pozemkům parc. č. 306 a 307/1 k.ú. Dolní Chabry 

- stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 07.09.2022 

II. souhlasí 

s projektovou dokumentací „Úprava stávajícího připojení na pozemní komunikaci 

Doksanská parc. č. 1416 k.ú. Dolní Chabry k pozemkům parc. č. 306 a 307/1 k.ú. 

Dolní Chabry“, kterou vypracoval Ing. V. Musil, IČO 40854329 

- za podmínky ohlášení užívání veřejného prostranství během realizace stavby 

- za podmínky uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek parc. č. 1416 k.ú. 

  Dolní Chabry, který je ve správě městské části 

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 3) Paní starostka přistoupila ke třetímu bodu programu – 

Žádost o vyjádření k územnímu řízení v rámci akce „SEK Praha-Ládví NAKIT“ na 

pozemku parc.č. 1488 k.ú. Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 1026/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

- žádost o vyjádření k územnímu řízení v rámci akce „SEK Praha – Ládví NAKIT“ 

na dotčeném pozemku parc. č. 1488 k.ú. Dolní Chabry, výstavba nového optického 

vedení 

- stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 07.09.2022 

II. souhlasí 

s dokumentací k územnímu řízení v rámci akce „SEK Praha – Ládví NAKIT“ na 

dotčeném pozemku parc. č. 1488 k.ú. Dolní Chabry, výstavba nového optického 

vedení, zakázka č. 2022-63-006, kterou vypracoval Ing. Andrej Bartoň, za podmínky: 

- ohlášení záboru veřejného prostranství během realizace stavby 

- uzavření smlouvy o výpůjčce komunikace 

- uzavření smlouvy o věcném břemeni 

III. pověřuje 

starostku podpisem přiložené koordinační 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 – 

„Stavební úpravy rodinného domu č.p. 10/5, ulice Měděnecká, na pozemku parc.č. 386/1 

k.ú. Dolní Chabry“ a „Sjezd k RD – Měděnecká 10/5, na pozemek parc.č. 386/1 Dolní 

Chabry“ 

Rada po projednání přijala usnesení č. 1027/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

- PD pro společné povolení stavby „Stavební úpravy rodinného domu č.p. 10/5, 

ulice Měděnecká, na pozemku parc. č. 386/1 k.ú. Dolní Chabry“ 

- PD pro stavební povolení stavby „Sjezd k RD – Měděnecká 10/5, na pozemek 

parc. č. 386/1 k.ú. Dolní Chabry“, formou chodníkového přejezdu 

- stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 07.09.2022 

II. souhlasí 

- s PD pro společné povolení stavby „Stavební úpravy rodinného domu č.p. 10/5, 

ulice Měděnecká, na pozemku parc. č. 386/1 k.ú. Dolní Chabry“, kterou 

vypracoval Ing. arch. Michal Vondra ČKA 01 139 

- s PD pro stavební povolení stavby „Sjezd k RD – Měděnecká 10/5, na pozemek 

parc. č. 386/1 k.ú. Dolní Chabry formou chodníkového přejezdu, kterou 

vypracoval Ing. David Bartůšek ČKAIT 0007960, za podmínky: 

 - ohlášení záboru veřejného prostranství během realizace stavby 

 - uzavření smlouvy o výpůjčce komunikace 

III. pověřuje 

- starostku podpisem přiložené situace stavebních úprav 

- starostku podpisem přiložené situace chodníkového přejezdu 

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 – 

Sběrna odpadů Spořická 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 1028/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí  

oznámení o zahájení řízení o vydání povolení provozu Sběrny odpadů Spořická 

II. nesouhlasí  

s vydáním povolení provozu zařízení ke skladování, sběru a úpravě odpadů firmou 

Deponiechabry s.r.o., IČO: 17062306 

III. pověřuje 

1. místostarostu k nahlížení do spisu a odeslání vyjádření  MHMP 

 LH: 28. 9. 2022 

 

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

 

ad 6) Paní starostka přistoupila k šestému bodu programu – 

Vyjádření k doplněným podkladům a odvolacímu řízení ve věci „20 bytových domů 

včetně inženýrských sítí a komunikace“ 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 1029/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí  

návrh na schválení vyjádření k doplněným podkladům a odvolacímu řízení ve věci „20 

bytových domů včetně inženýrských sítí a komunikace“ 

II. schvaluje  

vyjádření k doplněným podkladům a odvolacímu řízení ve věci „20 bytových domů 

včetně inženýrských sítí a komunikace“, 

zaslané dne 12. 9. 2022 ze strany MČ Praha-Dolní Chabry na Odbor stavebního řádu 

MHMP 

 

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

 

ad 7) Paní starostka přistoupila k sedmému bodu programu – 

Žádost MŠ Beranov o souhlas se zápisem změny v údajích vedených v rejstříku škol a 

školských zařízení v souvislosti s navyšujícím se počtem dětí v MŠ Praha-Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 1030/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

žádost o souhlas se zápisem změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských 

zařízení v souvislosti s navyšujícím se počtem dětí v MČ Praha-Dolní Chabry 

II. souhlasí 

se zápisem změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení:  

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole ze 72 na 74 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně – výdejně ze 

72 na 84 

III. ukládá 

ÚMČ informovat ředitelku MŠ Beranov 

 

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

 

 

 



 

ad 8) Paní starostka přistoupila k osmému bodu programu – 

Finanční dary osobám zajišťujícím volby do zastupitelstva MŠ a zastupitelstva hl.m. 

Prahy 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 1031/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí  

návrh na udělení finančních darů osobám zajišťujícím v MČ Praha-Dolní Chabry 

volby do zastupitelstva MČ a zastupitelstva hl. m. Prahy 

II. schvaluje  

darování finančních částky osobám zajišťujícím v MČ Praha-Dolní Chabry volby do 

zastupitelstva MČ a zastupitelstva hl. m. Prahy dle seznamu, který je neveřejnou 

přílohou tohoto usnesení 

III. pověřuje 

starostku podpisem darovacích smluv 

 

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

 

ad 9) Paní starostka přistoupila k devátému bodu programu – 

Návrh na schválení Směrnice pro nakládání s platebními kartami k účtům Městské části 

Praha-Dolní Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 1032/22/RMČ v tomto znění: 

I. bere na vědomí 

návrh na schválení Směrnice pro nakládání s platebními kartami k účtům Městské 

části Praha-Dolní Chabry 

II. schvaluje  

Směrnici pro nakládání s platebními kartami k účtům Městské části Praha-Dolní 

Chabry 

III. pověřuje 

starostku podpisem Směrnice pro nakládání s platebními kartami k účtům Městské 

části Praha-Dolní Chabry 

IV. ukládá 

tajemnici seznámit zainteresované pracovníky se Směrnici pro nakládání s platebními 

kartami k účtům Městské části Praha-Dolní Chabry 

 

Termín: 1. 10. 2022 

 

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

 

ad 10) Paní starostka přistoupila k desátému bodu programu – 

Návrh na odkup pozemků parc.č. 1238/5, 1238/6, 1241/1 a 1334/4, LV 802 v k.ú. Dolní 

Chabry 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 1033/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

         návrh na odkup pozemků parc.č. 1238/5, 1238/6, 1238/7, 1241/1 a 1334/4, LV 802 

 v k.ú. Dolní Chabry 

II. pověřuje 

starostku a 1. místostarostu k dalšímu jednání 

LH: 8.10.2022 

 

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

 



 

ad 11) Paní starostka přistoupila k jedenáctému bodu programu – 

Žádost společnosti NHK Solution s.r.o. k součinnosti při výměně technologie CETIN 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 1034/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

projektovou dokumentaci pro rekonfiguraci základnové stanice CETIN 

II. souhlasí 

s projektovou dokumentací pro rekonfiguraci základnové stanice CETIN 

III. pověřuje 

1.místostarostu jednáním s firmou NHK Solution s.r.o. 

IV. ukládá 

referentce majetku vypracování nájemní smlouvy se zahrnutím nových zařízení 

 

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

 

ad 12) Paní starostka přistoupila ke dvanáctému bodu programu – 

Návrh na vyčištění kanálových uličních vpustí a doplnění chybějících kanálových košů 

 

Rada po projednání přijala usnesení č. 1035/22/RMČ v tomto znění: 

 

I. bere na vědomí 

návrh na vyčištění kanálových uličních vpustí a doplnění chybějících kanálových košů 

II. schvaluje  

- vyčištění kanálových uličních vpustí a doplnění chybějících kanálových košů 

- cenovou nabídku firmy PVK dle důvodové zprávy 

III. pověřuje 

starostku podpisem objednávky 

IV. ukládá 

ÚMČ vyhotovení objednávky 

 

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

 

Protože další připomínky nebyly, paní starostka zasedání v 17:35 hod. ukončila. 

 

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

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

                                     

Ověřovatelé: 

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

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

 

Ing. Josef Doležal                          podpis: ……………………………………..  

radní MČ                       dne: ………………………. 


