
Jednání Komise Stavební a Dopravní dne 20.07.2022 – 68. zasedání 
Přítomni: S. Vyšín, Ing. V. Knobloch, Ing. Josef Tomeš, Ing. V. Musil 

Omluveni: Ing. P. Kasa 

1)  MCPCH 01660/2022 ze dne 28.06.2022 /  - žádost o stanovisko ke studii „Rekonstrukce 

     rodinného domu U Václava , Praha-Dolní Chabry“ na pozemku parc. č. 142 k.ú. Dolní Chabry 

 

• dokumentace doplněna 19.7.2022 

• komise nemá připomínky 

• komise doporučuje RMČ k odsouhlasení 
 

2)  MCPCH 01718/2022 ze dne 30.06.2022 /  – rozhodnutí – změna územního rozhodnutí 
     a stavební povolení „Obytný soubor RD – lokalita Nad Úvozem II a dělení pozemků“ Praha 8 – 

     Dolní Chabry ve věci stavebního záměru „Novostavba RD v ulici Jana Marka“ Praha-Dolní Chabry 

     na pozemku parc. č. 1373/113 a 1373/129 k. ú. Dolní Chabry 

 

• komise projednala rozhodnutí 
• RMČ vydala souhlasné usnesení č. 849/2022 ze dne 10.01.2022 

• komise vzala na vědomí 

 

3)  MCPCH 01747/2022 ze dne 06.07.2022 /  – žádost o souhlas majitele sousední 
     nemovitosti se stavbou ve věci stavebního záměru „Stavební úpravy RD č.p. , na pozemku 

     parc. č. 605 a 606 k.ú. Dolní Chabry“  
 

• komise projednala žádost 
• komise nemá připomínky 

• komise doporučuje RMČ k odsouhlasení 
 

4)  MCPCH 01748/2022 ze dne 08.07.2022 /  – oznámení o zahájení řízení  ve věci  
     stavebního záměru „Odstavná plocha prodejny AAA Auto Praha“ – stanovisko (U+S) na pozemku 

     parc. č. 1025/1, 1025/4, 1025/12 v k.ú. Čimice a na pozemku parc. č. 1374/3, 1374/17, 1374/25 a 

    1405/1 v k.ú. Dolní Chabry 

 

• komise projednala oznámení 
• komise má připomínky – V rámci podmínek povolení projednávaného záměru komise 

požaduje dodržet světelně – technické vlastnosti stavby, aby nedocházelo k nežádoucímu 
světelnému znečištění a rušení obyvatel sousedních parcel světelným smogem.  

• komise pověřuje pana  nahlédnutím do technické dokumentace na MČ Praha 8 

• termín na vyjádření do 31.07.2022 

 

5) MCPCH 01843/2022 ze dne 19.07.2022 /  – Stanovení místní úpravy provozu na 

   pozemních komunikacích MCP8 302273/2022 – Hrušovanské náměstí nová parkovací místa dle 

   odsouhlasené situace 

 

• komise vzala na vědomí 



• úprava a instalace dopravního značení bude objednána zároveň s úpravou obrubníku 

• komise pověřuje pana  oslovením a výběrem zhotovitele 

 

Ostatní: do seznamu plánovaných oprav komunikací zařadit: 

• ulice Na Šubě – propad středu vozovky a kanalizace 

• ulice Klášterecká – oprava vpusti (kanálu) 
• ulice Osecká - oprava chybějící zámkové dlažby chodníku (nutná koordinace s probíhající 

rekonstrukcí plynovodu) 

 

Termín následujícího zasedání byl stanoven na 10.08.2022 od 9:00 hod. 

 

V Praze dne 20.07.2022 

Zapsal: Gabriela Chamrová 

Ověřil: Stanislav Vyšín 

 


