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Jednání Komise Stavební a Dopravní dne 14.07.2021 – 44. zasedání 

Přítomni: J. Vokurka, Ing. V. Musil, Ing. J. Tomeš, M. Malina, Ing. V. Knobloch 

Omluveni: Ing. P. Kasa 

Gestor: JUDr. M. Golas 

1) MCPCH 01687/2021 ze dne 02.07.2021 – společný souhlas, územní souhlas a souhlas 
s provedením ohlášeného stavebního záměru: „přístavba zimní zahrady k rodinnému domu 
č.p.830, Kadaňská 13, Praha-Dolní Chabry“ na pozemcích parc.č.  v k.ú. 
Dolní Chabry 

- komise projednala a bere na vědomí, PD již schválena RMČ 

2) MCPCH 01688/2021 ze dne 02.07.2021 – Oznámení o zahájení řízení o změně územního 
rozhodnutí, s názvem „81 RD + 32 b.j. v BD Spořická“ a kterým byla umístěna stavba 
„Novostavba rodinného domu“ Praha Dolní Chabry na pozemku parc.č. 1372/24 v k.ú. Dolní 
Chabry  

- komise bere na vědomí, PD již schválena RMČ 

3) MCPCH 01689/2021 ze dne 02.07.2021 – Oznámení zahájení společného řízení a pozvání 
k ústnímu jednání, ke stavbě: „Stavební úpravy křižovatky u ZŠ, Spořická, V Kratinách, U 
Václava“ Praha 8, Dolní Chabry, Spořická 

- komise projednala a bere na vědomí, ústního jednání 22.7.2021 v 9:00 (čtvrtek) se prohlídky 
zúčastní pan  

4) MCPCH 01711/2021 ze dne 08.07.2021 – oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání 
k dodatečnému povolení stavby: „přístavby rodinného domu a garáže Praha, Dolní Chabry 
č.p. 566, Cítovská 11 na pozemcích parc.č.  v k.ú. Dolní Chabry 

-  komise bere na vědomí, místního šetření dne 17.8.2021 (úterý) v 11:00 se zúčastní 
Ing. Musil 

5) MCPCH 01727/2021 ze dne 12.07.2021 – Souhlas s odstraněním stavby „Rodinného domu 
č.p. 313, U Váhy 3, Praha-Dolní Chabry“ na pozemku parc.č.  v k.ú. Dolní Chabry 

- komise bere na vědomí 
 

6) MCPCH 01728/2021 ze dne 12.07.2021 – Rozhodnutí, prodloužení platnosti stavebního 
povolení na stavbu. „Rodinný dům a garáž při ul. Krbická na pozemcích parc.č.  

 v k.ú. Dolní Chabry, Praha“ 

-  komise projednala a bere na vědomí 
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7) MCPCH 01742/2021 ze dne 12.07.2021 – Oznámení zahájení územního řízení „Obytný soubor 
RD – lokalita Nad Úvozem II a dělení pozemků“ Praha 8, Dolní Chabry, změna se dotkne 
jednoho RD na pozemcích parc.č. 1373/112 a 1373/128 v k.ú. Dolní Chabry  

- komise projednala, bere na vědomí, a doporučuje vyzvat paní architektku, aby dodala 
předělaný výkres č. 108, budeme muset zaslat prozatím zamítavé stanovisko 

 

8) Podnět/dotaz paní , parkování v ulici Ústecká, jestli by bylo možné nechat namalovat 
žluté čáry, případně zřídit modré zóny, Ústecká 210/10, paní má problém s parkováním na 
vlastním pozemku, protože ji neustále někdo parkuje před vjezdem 

- komise projednala, sděluje, že komunikace ve správě TSK. MČ nemá pravomoc rozhodovat o 
komunikacích, které nemá ve správě, proto doporučujeme směrovat podnět na TSK. 

 

Termín následujícího zasedání byl stanoven na 04.08.2021 od 9:00. 

 

V Praze dne 14.07.2021 

 

Zapsal: Bc. Jana Fejtová 

Ověřil: Jan Vokurka 


