
Jednání Komise Stavební a Dopravní dne 01.06.2022 – 65. zasedání 
Přítomni: S. Vyšín, Ing. V. Musil, Ing. P. Kasa, Ing. V. Knobloch, Ing. Josef Tomeš 

Omluveni: Ø 

Hosté:   Ø                                                           

1. MCPCH 00441/2022 ze dne 21.02.2022 /  – Žádost o souhlas se stavebními úpravami 
pro stavební záměr „Přístavba a nástavba RD a garáže“, ulice Ústecká , Dolní Chabry, 184 00 

Praha 8, pozemek parc. č. 1200/1 a 1201/1 k.ú. Dolní Chabry, Žádost o vyjádření k připojení 
pozemku parc. č. 1200/1 a 1201/1 k.ú. Dolní Chabry na komunikaci Ústecká parc. č. 1438/1 k.ú. 
Praha-Dolní Chabry 

• komise projednala zaslanou situaci 

• komise má připomínky, za základě osobních žádostí členů komise pana  a pana 
.  oba členy předseda komise vyloučil z hlasování z důvodu podjatosti 

• hlasování:   PRO 3 hlasy -  PROTI 0 hlasů 

• komise vzala na vědomí 
• komise doporučuje RMČ ke schválení 

2. MCPCH  01302/2022 ze dne 25.05.2022 /  – stanovisko odboru dopravy Praha 8 ve věci 
„Přemístění přípojkové skříně – kiosku, u rodinného domu v ul. Velemínská č.p. , parc. č. 
1372/92 v k.ú. Dolní Chabry“ 

• komise projednala závazné stanovisko 

• RMČ vydala souhlasné usnesení č. 820/2021 ze dne 22.11.2021 

• komise vzala na vědomí 

3. MCPCH 01291/2022 ze dne 24.05.2022 /  – rozhodnutí – změna užívání „Dočasný 
staveb v areálu ČEZ a.s. ul. K Ládví, Praha 8“ 

• komise projednala závazné rozhodnutí 
• komise vzala na vědomí oznámení o zahájení řízení dne 24.05.2022 – bod č. 6 

• komise vzala na vědomí 

4. MCPCH 01334/2022 ze dne 27.05.2022 /  – oznámení o zahájení řízení – stanoviska 

„Umístění dvou vrtů pro tepelné čerpadlo“  na pozemku parc. č. 1742/23 v k.ú. Dolní Chabry 

• komise projednala oznámení 
• termín podání připomínek do 13.06.2022 

• komise nemá připomínky 

• komise vzala na vědomí 

5. pan  – ústní žádost o vydání kladného stanoviska vlastníka veřejné infrastruktury 
k napojení Novostavby Měděnecká, k.ú. Praha-Dolní Chabry k oddílné dešťové kanalizaci / 

 

• komise projednala žádost 
• komise nemá připomínky 

• komise vzala na vědomí 

 

 



6.  Žádost o dvě parkovací místa v ulici U Váhy, Praha-Dolní Chabry, před RD č.p.  / 
 

• komise projednala žádost 
• komise požaduje odpovědět žadateli, aby se svou žádost odložil 
• dopravní značení se v ulici U Váhy, Praha-Dolní Chabry, bude změněno 

 

7. Stížnosti – OOP ke stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Kobyliská, Na 
Pěšině, Pernštejnská, Prunéřovská, Křimovská, U Váhy /  

• vyvěšeno 29.04.2022 k sejmutí 30.05.2022 

• komise projednala stížnosti, stanovení místní úpravy provozu bylo zveřejněno ve 
Zpravodaji, na webových stránkách a FB městské části v roce 2021, na základě vypsaných 
variant úpravy dopravního režimu v dané oblasti, z důvodu zklidnění dopravy 

• dne 21.09.2021 proběhlo veřejné projednání s občany v rámci možnosti podání připomínek 

• úprava dopravního režimu a osazení dopravních značek ještě není dokončeno a do 
konečného data převzetí budou probíhat další úpravy značení 

8. Stížnost pan  – dopravní situace ulic Ústecká x Obslužná, Praha-Dolní Chabry /  

• komise projednala stížnost, městská část neplánuje komunikaci Obslužná, Praha-Dolní 
Chabry, zprůjezdnit jedním směrem 

9. Stížnost pan  – dopravní situace ulice Na Pěšině, Praha-Dolní Chabry /  

• komise projednala stížnost 
• komise odkazuje na projednávaný bod č. 7) 
• jedná se o zkušební provoz, který bude po uplynutí 1 roku vyhodnocen 

10. Žádost o opravu chodníku před RD č.p. , ulice V Kratinách, Praha-Dolní Chabry /  

• komise projednala žádost o opravu chodníku a zařadila ji společně s hlášenou závadou 
v ulici Obslužná do seznamu plánovaných oprav 

 

Ostatní informace na vědomí: Ø 

 

Termín následujícího zasedání byl stanoven na 15.06.2022 od 9:00 hod. 

 

V Praze dne 01.06.2022 

Zapsal: Gabriela Chamrová 

Ověřil: Stanislav Vyšín 

 


