
jednání Komise Stavební a Dopravní dne 27.05.2020 - 26. zasedání

Přítomni: Ing. Knobloch, pan Malina, Ing. Musil, pan Vokurka,

Omluveni: Ing. Josef Tomeš, Ing. Petr Kasa

Hosté: O

l) MCPCH 01106/2020 ze dne 14.05.2020 - Rozhodnutí - Prodloužení stavebního povolení
,,Stavební úpravy mistni komunikace Kobyliská" na pozemku parc.č. k.ú. Dolní Chabry

- komise bere na vědomi.

2) MCPCH 01005/2020 ze dne 14.05.2020 - výzva - vyjádřeni k podanému odvolání ,,Zpevněná
plocha Chabry, upevnění plochy pozemku Praha 8 Dolní Chabry, Spořická ulice, parc.č ,

k.ú. Dolní Chabry"

- komise trvá na svých stanoviskách v odvolánI.

3) MCPCH 01137/2020 ze dne 18.05.2020 - Žádost o vyjádření stanoviska ke změně projektové
dokumentace, úl. Žďárská

- komise projednala a doporučuje ke schváleni RMČ.

4) MCPCH 01142/2020 ze dne 19.05.2020 - Rozhodnutí - společné povolení - změna rozhodnutí
o urrňstěni stavby, Rodinného domu Praha, Dolní Chabry, Sumova na pozemku parc.č
k.ú. Dolní Chabry

- komise nemá připomínky.

5) MCPCH 01148/2020 ze dne 20.05.2020 - Závazné stanovisko k projektové dokumentaci
stavby z hlediska dopravy pro účely stavebního řIzení, ,,Stavební úpravy a původní vestavba
rodinného domu v ul. Tušimická 132/5, parc. , Praha 8, k.ú. Dolní Chabry

- komise nemůže vydat Žádné stanovisko, protože nebyla předložena projektová
dokumentace.

6) MCPCH 01150/2020 ze dne 20.05.2020 - Rozhodnuti společné povoleni stavební a územní,
,,Kruhová jízdárna v areálu sportovní jezdecké stáje na pozemcích parc a v k.ú.
Dolní Chabry při ul. Do Rybníčků"

- komise bere na vědomí.

7) MCPCH 01179/2020 ze dne 25.05.2020 Vrtaná studna na pozemku parc.č.1308/35, Praha 8 -
Dolní Chabry, stanovisko - odbor životního prostředí

- komise projednala a bere na vědomi.
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8) MCPCH 01191/2020 ze dne 26.05.2020 - Žádost o vydáni souhlasu s napojením na veřejnou
dopravní infrastrukturu - úprava vjezdu na pozemek parc. v k.ú. Dolní Chabry

- komise projednala a nesouhlasís technickým řešením vjezdu. je třeba zajistit odvod
povrchové vody a zabránit vtékani dešťové vody na veřejnou komunikace. Dle projektové
dokumentace je příčný sklon 15 %. Žádáme o dodrženi normovaného příčného sklonu, tj. 2
% tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech chodců, tj. i hendikepovaných osob.

- komise nedoporučuje ke schváleni RMČ.

9) MCPCH 01185/2020 ze dne 25.05.2020 - Dotaz od pana Kašpara - dopravní situace Kobyliská
ulice

- komise projednala a doporučuje předat podnět městské policii.

10) Různé :

l. REVIS - Oznámení o zahájeni prací a předání staveniště na akci ,,SÚ STL plynovodů Dolní
Chabry mezi ul.

- Měděnecká, Bolebořská: MCPCH 01125/2020 ze dne 18.05.2020
- Kobyliská, U Váhy, Křimovská: MCPCH 01126/2020 ze dne 18.05.2020
- Kobyliská, Prunéřovská a okolí: MCPCH 01127/2020 ze dne 18.05.2020

- komise bere na vědomi harmonogram, předáni staveniště 26.05.2020 v 10:00 hod. -
převzal pan Ing. Knobloch

INFO:

· Během výstavby zš se vyskytly problémy př' napojen' kanal'zace budovy ZŠ na hlavn' řad
splaškové a dešťové kanalizaci vedoucí v ulici Spořická. V rámci napojení na odbočku dešťové
kanalizace došlo k výraznému poŠkozeni kořenového systému lipy. Stavební firma si vyžádala
zápis do stavebního deníku stavby, že i přes poškozeni lípy může být napojení na kanalizaci
provedeno.

Termín zasedání KSaD je stanoven na 10.6.2020 v 10.00 hod.

V Praze dne 27. 05. 2020

Zapsal: Ing. Lenka Dvořáková

Ověřil: pan Jan Voku'k' Ing. Lenka
Dvořáková

Digitálně podepsal Ing.
Len ka Dvořáková
Datu m: 2020.05.27
14:38:29 +02'00'
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