
Jednání Komise Stavební a Dopravní dne 21.09.2022 – 71. zasedání 
Přítomni: S. Vyšín, Ing. Josef Tomeš, Ing. V. Musil 

Omluveni: Ing. P. Kasa, Ing. V. Knobloch 

Pozvaní hosté: Ing. arch.  – bod č. 1) 

 

1)  MCPCH 2177/2022 ze dne 24.08.2022 /  – žádost o stavební úpravu rodinného domu 

     č.p. , ulice Perštejnská, na pozemku parc. č. 755 k.ú. Dolní Chabry 

 

• komise projednala předložený projekt 
• komise má připomínky – požaduje doplnění projektu o řezy připojení na komunikaci, 

rozhledové poměry, vlečné křivky a dodržení podmínek pro osoby na vozíku (sklon 
chodníku 2%)  
 

   2)  MCPCH 02298/2022 ze dne 07.09.2022 /  – Žádost o stanovisko k PD – odbor 

         dopravy Praha 8 ve věci „Novostavba bytového domu na pozemku parc. č. 1025/2 k.ú. Dolní 
         Chabry – souhlasné stanovisko na vědomí 
 

• komise projednala závazná stanoviska OD MČ Praha 8 

• komise doporučuje RMČ podat námitky do oznámení o zahájení stavebního řízení, pokud 
v něm nebudou uvedeny podmínky závazného stanoviska odboru dopravy MČ Praha 8, 
č.j. MCP8 290607/2022, SZ MCP8 290607/2022/2 ze dne  

 

 3)  MCPCH 2339/2022 ze dne 13.09.2022 /  – žádost o povolení umístění reklamního 

       poutače o velikosti 200 x 70 cm pro společnost Studio FitActivity, na pozemku parc. č. 1393 k.ú. 
       Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 
 

• komise projednala žádost 
• komise má připomínky – reklamní poutače jsou povoleny za podmínky maximální výšky nad 

terénem 2 m - dle usnesení RMČ 501/12/RMČ a 592/13/RMČ 

• komise souhlasí jen s výměnou či úpravou již schváleného reklamního poutače  
 

 

 4)  MCPCH 2375/2022 ze dne 16.09.2022 /  – žádost o stanovisko k připojení na 

       komunikaci pozemku parc. č. 1200/2 a 1201/2 k.ú. Dolní Chabry  

 

• komise projednala žádost 
• pan Ing.  se zdržel hlasování z důvodu podjatosti 
• vzhledem k nedodržení vrcholu rozhledového trojúhelníku dle ČSN (min 2 m od vnější hrany 

komunikace) komise doporučuje navrhnout jiná pomocná technická řešení k zabezpečení 
výjezdu na komunikaci (např. zrcadlo), navržené řešení nesplňuje podmínky bezpečnosti - 
chůze pro chodce. (vlečná křivka, rozhledové poměry) 

 

 5) Projektová dokumentace na akci: „Tramvajová trať Kobylisy Zdiby, I. etapa“ / pan  

 

• komise bere na vědomí a vzala si čas na prostudování PD vzhledem ke složitosti stavby 



 

 

 

6)   MCPCH 02386/2022 ze dne 19.9.2022 /  – Žádost o stanovisko k záměru „Bauhaus 

       Chabry – rekonstrukce vzduchotechniky“ na pozemku parc. č. 1378/1 a 1378/11 k.ú. Dolní 
       Chabry  

 

• komise projednala předloženou dokumentaci pro stavební povolení 
• komise nemá připomínky 

• komise doporučuje RMČ k odsouhlasení 
 

Ostatní: 

- žádost na odstranění zeleně zasahující do komunikace – ulice U Větrolamu, v úseku od ulice Ústecká    
k Ďáblickému háji  

- žádost o vyčištění komunikace K Draháni, od konečné autobusu až k čistírně odpadních vod, ve 
spolupráci s MČ Praha 8 /  

- žádost o údržbu zeleně na pozemcích parc.č. 1412/1 (ve správě MČ) k.ú. Dolní Chabry, v úseku od 
Milana Kadlece k panelové komunikaci /  

 

Termín následujícího zasedání byl stanoven na 05.10.2022 od 9:00 hod. 

 

V Praze dne 21.09.2022 

Zapsal: Gabriela Chamrová 

Ověřil: Stanislav Vyšín 

 

Digitálně podepsal Stanislav 

Vyšín 

Datum: 2022.09.21 14:29:39 
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