
Jednání Komise Stavební a Dopravní dne 13.10.2021- 50. zasedárý

Přítomni: J. Vokurka, Ing. V. Musil, Ing. J. Tomeš i
Omluveni: Ing. P. Kasa, Ing. V. Knobloch, M. Malina
Gestor: JUOr. M. Golas

l) MCPCH 01939/2021 ze dne 04.08.2021 - Udělení plné moci k výzvě k doplněni dokumentace
k převzetí komunikací, pI.

- v jednání
- pořídit fotodokumentaci výkopu is pro stavbu RD - - fotodokumentace
pořízena dne 01.10.2021

- 06.10.2021předal na komisi dokumentaci z archivu MČ Praha 8 k projednáni na komisi
- paní předložím informaci o uzavření věcných břemen - doloženo
- komise projednala žádost
- komise nemá připomínky k převzetí komunikaci od paní
- komise doporučuje RMČ ke schváleni- odbor majetku pani
- v rámci komplexního přebráni komunikací v dané oblasti komise žádá oslovit ostatní majitele
k předání částí komunikací a vznést dotaz na MHMP odbor majetku - který převzal část
komunikace od a nesvěřil ho do správy MČ Praha - Dolní Chabry

2) MCPCH 02450/2021 ze dne 07.10.2021/ - Oznámení o zahájeni řízenI - stanoviska
(U+S) ,,Přístavba, nástavba a stavební úpravy rodinného domuč.p. 303, Na Pěšině 16, Praha a
stavební úpravy místní komunikace Na Pěšině" - pozemek par.Č. k.ú. Dolní Chabry

-žádost o vyjádřeni k projektové dokumentaci ze dne 01.03.2021 projednala komise a předala na
RMČ bez připomínek dne 12.04.2021- usneseni RMČ č. 648/21ze dne 12.04.2021

- projektová dokumentace se týká rd + připojenína komunikaci
-komise vzala na vědomí bez připomínek - založeno do spisu

3) MCPCH 02382/2021 ze dne - převzetí pozemků od HMP do majetku
MČ Praha-DoIní Chabry na základě usnesení ZHMP č. 29/101 ze dne 9.9.2021- komunikace

Pod Křižem, Na Pěšině, Ládevská a U Váhy - předáno k projednániz RMČ Dolní Chabry

- komise projednala
- komise nemá připomínky
-komise doporučuje RMČ ke schváleni
-odesláno k projednáni RMČ dne 13.10.2021

4) Vypořádáni vlastnictví komunikací- mezi TSK a MČ Praha-Dolní Chabry/ pani



- od úseku křIženi ulic Spořická x Kobyliská ke kříženi Kobyliská x Prunéřovská a dále
Prunéřovská x Ústecká jsou tyto komunikace ve správě TSK, až na malé části, které TSK od
MČ Praha Dolní ještě nepřevzala do správy

- komise požaduje připravit soupis těchto pozemků a připravit podklady k předání na TSK k
projednáni RMČ

5) Komise Stavební a Dopravní doporučuje RMČ objednat zadání zpracování dokumentace k
úpravě Části komunikace V Kratinách před ZŠ Spořická (v rozsahu od křIženIs ulicemi
Budyšínská x Spořická) a navrhuje zde zřídit - stavební úpravu na komunikaci třídy D - obytná
zóna

Obytná zóna

V obytné zóně platí stejná pravidla jako v pěší zóně s několika výjimkami.

· Do obytné zóny mohou vjíždět vozidla, maximální povolená rychlost je 20 kmih.

· Parkováni je dovoleno jen na vyznačených parkovištích.

· Obytná zóna je určena pro chodce a cyklisty.

· V obytné zóně je možné si hrát i na silnici. V pěší zóně nikoliv.

Termin nás|edujÍcÍho zasedání byl stanoven na 27.10.2021 od 9:00 hod.

V Praze dne 13.10.2021
Zapsal: Gabriela Chamrová
Ověřil: jan Vokurka
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