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Jednání Komise Stavební a Dopravní dne 02.06.2021 – 41. zasedání 

Přítomni: J. Vokurka, Ing. V. Musil, Ing. P. Kasa,  

Omluveni: Ing. V. Knobloch, Ing. J. Tomeš, M. Malina 

Gestor: JUDr. M. Golas 

1) MCPCH 01287/2021 ze dne 19.05.2021 - Projektová dokumentace k převzetí komunikace 
Milana Kadlece 

- komise předala na posouzení Ing. Musilovi, pro kontrolu všech dodaných materiálů 

 

2) MCPCH 01288/2021 ze dne 19.05.2021 – Rozhodnutí, schválení stavebního záměru na stavbu 
vodního díla „Vrtaná studna pro zahradu a dům“ na pozemku  

- komise bere na vědomí 

3) MCPCH 01289/2021 ze dne 21.05.2021 – Rozhodnutí, schválení stavebního záměru na stavbu: 
„BESIP 2970415 K Ďáblicům – Ládevská, Praha 8“ Praha 8, Dolní Chabry, K Ďáblicům, Ládevská 
na pozemcích parc.č.  v k.ú. Dolní Chabry 

- komise bere na vědomí 

4) MCPCH 01299/2021 ze dne 20.05.2021 – Výzva, doplnění žádosti o vydání územního 
rozhodnutí o umístění stavby s názvem: „Řadové domy, vč. přípojek technické infrastruktury a 
veřejné parkové plochy, u ul. Nová, Dolní Chabry“ Praha, Dolní Chabry, usnesení – přerušení 
řízení, na pozemcích parc.č.1279/1  v k.ú. Dolní Chabry 

-  komise bere na vědomí 

5) MCPCH 01310/2021 ze dne 21.05.2021 – Podnět na pořízení změny územního plánu, žádost o 
změnu územního plánu parc.č.  

- komise projednala, konstatuje, že území prozatím nechceme rozšiřovat a doporučuje 
k projednání RMČ 

 

6) MCPCH 01312/2021 ze dne 21.05.2021 – Oznámení, zahájení řízení a pozvání k ústnímu 
jednání k žádosti o dodatečné povolení stavby: „Zahradní domek na parcele  k.ú. 
Čimice při bytovém domě č.p. 864, Zaječická 11, Praha 8“ 

-  komise bere na vědomí 

7) MCPCH 01313/2021 ze den 21.05.2021 – Dopis ve věci „Výměna stávajícího oplocení pozemku 
parc.č.  k.ú. Dolní Chabry při ul. Obslužná, Praha“ 

- komise projednala a bere na vědomí 
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8) MCPCH 01333/2021 ze dne 24.05.2021 – Žádost o souhlasné stanovisko, k změně užívání části 
nemovitosti U Václava 67/22 Praha 8 Dolní Chabry, . Žádost o výjimku, protože 
konfigurace terénu neumožňuje zřízení dalšího parkovacího stání. 

- komise projednala a bere na vědomí 

- komise sděluje, že městská část výjimku z PSP neuděluje, je potřeba se obrátit na stavební 
úřad Prahy 8 

9) MCPCH 01334/2021 ze dne 24.05.2021 – Žádost o stanovisko ke kolaudaci v rámci akce: 
„Obytný soubor Nové Chabry – Fáze F a G, veřejné komunikace a VO Praha 8, Dolní Chabry, 
K Beranovu, U Traktorky 

- komise projednala, kontrolní prohlídky se zúčastní Ing. Musil, který posoudí aktuální stav 

10) MCPCH 01346/2021 ze dne 26.05.2021 – Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce 
„Obytný soubor Nové Chabry – Fáze F a G, veřejné komunikace“ Praha 8, Dolní Chabry, 
K Beranovu, U Traktorky 

- komise bere na vědomí, prohlídky se zúčastní Ing. Musil 

11) MCPCH 01335/2021 ze dne 24.05.2021 – Kolaudační souhlas o povoleném účelu užívání 
stavby „Nová přeložka a přípojky plynovodů v ul. Měděnecká, Bolebořská a okolí, Praha“ 

-  komise bere na vědomí 

12) MCPCH 01343/2021 ze dne 25.05.2021 – Rozhodnutí, zamítnutí odvolání, které podala 
MČ Dolní Chabry v rámci společného povolení stavby nazvané: „V409/419 – smyčka PSE“ 
Praha-Čimice, Dolní Chabry a Čimice 

-  komise projednala a doporučuje projednat RMČ, uzavření smlouvy, memoranda o spolupráci 

13) MCPCH 01347/2021 ze dne 26.05.2021 – Oznámení zahájení společného řízení o vydání 
společného povolení na stavbu: Odstavná plocha prodejny AAA Auto Praha“ Praha 8, Čimice, 
Dolní Chabry, Dopraváků 

- komise projednala a doporučuje radě MČ nesouhlasit s tímto řízením do doby vyřešení 
majetkových poměrů pozemku. Část našeho pozemku by již měla být zaměřena a je potřeba 
přesně domluvit smluvní podmínky. 

14) MCPCH 01354/2021 ze dne 26.05.2021 – Závazné stanovisko odboru dopravy k projektové 
dokumentaci ve věci: „Přístavba a stavební úpravy rodinného domu v ul. Na Pěšině 303/16, 

 k.ú. Dolní Chabry, Praha 8“ – souhlasné závazné stanovisko za stanovených 
podmínek 

- komise bere na vědomí 
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15) MCPCH 01362/2021 ze dne 28.05.2021 – Stanovisko odboru životního prostředí k projektové 
dokumentaci na akci: Novostavba bytového domu „Rezidence Měděnecká“ – přeložka 
přípojkové skříně, Praha 8 – Dolní Chabry 

- komise bere na vědomí 

16) MCPCH 01363/2021 ze dne 28.05.2021 – Oznámení o zahájení řízení o vydání stavebního 
povolení na stavbu: „Stavební úpravy nebytových prostor v objektu občanské vybavenosti OC 
Nové Chabry č.p. 1205, Za Pískovnou 4, Praha za účelem změny užívání na prodejnu mastných 
výrobků“ Dolní Chabry na pozemku parc.č.  v k.ú. Dolní Chabry 

- komise bere na vědomí 

17) MCPCH 01360/2021 ze dne 28.05.2021 – Sdělení MHMP, odboru stavebního řádu. Seznámení 
s podklady rozhodnutí „Dům správce areálu Dolní Chabry“ 

- komise bere na vědomí 

18) MCPCH 01392/2021 ze dne 01.06.2021 – Rozhodnutí MHMP, odboru stavebního řádu, ve věci 
„Dělení pozemku parc.č.  v k.ú. Dolní Chabry“  rozhodnutí 
zrušeno a věc vrácena k novému projednání 

- komise projednala a bere na vědomí 

 

Termín následujícího zasedání byl stanoven na 16.06.2021 od 9:00. 

 

V Praze dne 02.06.2021 

 

Zapsal: Bc. Jana Fejtová 

Ověřil: Jan Vokurka 


