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Jednání Komise Stavební a Dopravní dne 16.06.2021 – 42. zasedání 

Přítomni: J. Vokurka, Ing. V. Musil, Ing. J. Tomeš 

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

Gestor: JUDr. M. Golas 

1) MCPCH 01432/2021 ze dne 04.06.2021 – Rozhodnutí, opatření obecné povahy-stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Ústecká, Obslužná 

- komise projednala a bere na vědomí 
 

2) MCPCH 01449/2021 ze dne 07.06.2021 - Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti 
stavebního povolení na stavbu: „Rodinný dům a garáž při ul. Krbická na pozemcích parc.č. 
542/2, 542/14 a 514/13 v k.ú. Dolní Chabry“ 

-  komise bere na vědomí 

3) MCPCH 01477/2021 ze dne 09.06.2021 – Žádost k navrhované změně ÚP hl. m. Prahy 
zkráceným způsobem na část pozemku parc.č. 52/4 k.ú. Dolní Chabry 

- komise projednala 

- komise nemá připomínky 

- komise doporučuje RMČ ke schválení, a postoupení návrhu MHMP 

 

4) MCPCH 01535/2021 ze dne 15.06.2021 – Oznámení, zahájení řízení o změně stavby před 
dokončením na stavbu „Komunikace v rámci stavy Přístavba základní školy Dolní Chabry 
v Praze 8“ Praha 8, Dolní Chabry na pozemcích parc.č. 559, 562, 563/2, 1398/6, 1398/8, 1406/5, 
1406/6, 146/7, 1406/11 v k.ú. Dolní Chabry. 

- komise projednala a bere na vědomí 

5) MCPCH 01502/2021 ze dne 11.06.2021 – Oznámení o návrhu územního opatření o stavební 
uzávěře pro dostavbu východní části Městského okruhu, stavby č.0081 v úseku Pelc-Tyrolka- 
Balabenka a č. 0094 v úseku Balabenka-Štěrboholská radiála 

- komise projednala a vzala na vědomí, netýká se přímo katastru městské části 

6) MCPCH 01492/2021 ze dne 09.09.2021 – Žádost o udělení souhlasu s dočasným uzavřením 
ulice Citolibská a dopravním řešením za účelem podání žádosti o rozhodnutí na Praze 8 

- komise projednala souhlasí s dočasným uzavřením ulice Citolibská za podmínek, že uzavření 
proběhne v období letních prázdnin a zábor bude klasicky zpoplatněn, protože ulici máme 
jmenovanou ve vyhlášce a žádnou výjimku udělovat nebudeme 
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7) MCPCH 01422/2021 ze dne 03.06.2021 – Žádost o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku 
parc.č. 1416, k.ú. Dolní Chabry 

- komise projednala a souhlasí za podmínky, že část pozemku bude přesně zaměřena na 
náklady žadatele a bude uzavřena nájemní smlouva  

8) Žádost o převzetí komunikací, Milana Kadlece, Dvořákova, Velemínská od majitele pana 
 který již dodal dokumentaci 

- komise projednala, konstatuje, že majitel dodal jen projekt pro stavební povolení, je potřeba 
vyzvat žadatele, aby dodal zaměření skutečného stavu, provedení, geometrický plán, povolení 
od odboru dopravy na značky a veškeré certifikáty a atesty komunikací 

 

Termín následujícího zasedání byl stanoven na 01.07.2021 od 9:00. 

 

V Praze dne 16.06.2021 

 

Zapsal: Bc. Jana Fejtová 

Ověřil: Jan Vokurka 


