
Jednání Komise Stavební a Dopravní dne 04.01.2023 – 76. zasedání 
Přítomni: S. Vyšín, Ing. V. Musil, Ing. L. Grünwald, Ing. arch. J. Mojžíšková, Ing. V. Knobloch 

Omluveni:  

Pozvaní hosté:  

Hosté: Ø 

   

1)  MCPCH 2177/2022 ze dne 24.08.2022 /  – žádost o stavební úpravu rodinného domu 

     č.p , ulice Perštejnská, na pozemku parc. č. 755 k.ú. Dolní Chabry 

 

• komise projednala předložený projekt 
• komise má připomínky – požaduje doplnění projektu o řezy připojení na komunikaci, 

rozhledové poměry, vlečné křivky a dodržení podmínek pro osoby na vozíku (sklon 
chodníku 2%)  

• komise požaduje doplnění PD 

• PD byla doplněna dne 16.12.2022 č.j. MCPCH 03565/2022 

• komise projednala doplněnou PD 

• komise doporučuje RMČ ke schválení za podmínky dodržení příčného sklonu chodníku 2% 
v místě vjezdu a podmínky bezbariérového užívání chodníku pro osoby s omezenou 

schopností pohybu 

 

2) MCPCH 03606/2022 ze dne 20.12.2022 /  – žádost o vyjádření k PD „Novostavba 

    rodinného domu Praha-Dolní Chabry“, pozemek parc. č. 291/27 k.ú. Dolní Chabry 

 

• komise projednala žádost 
• komise požaduje doplnění dokumentace o hydrogeologický posudek, na který se projektant 

v technické zprávě odvolává 

 

3) MCPCH 03663/2022 ze dne 27.12.2022 /  – závazné stanovisko k připojení pozemku 

    parc. č. 306 a 307/1 k.ú. Dolní Chabry na komunikaci Doksanská 

 

• komise projednala závazné stanovisko 

• komise vzala na vědomí 

 

4) MCPCH 03538/2022 ze dne 15.12.2022 /  – stanovisko odboru životního prostředí 
    ÚMČ Praha 8 k žádosti „Kanalizační dešťová přípojka pro BD Měděnecká“ na pozemku 

    parc. č. 385 k.ú. Dolní Chabry 

 

• komise projednala stanovisko 

• komise vzala na vědomí 
 



5) MCPCH 03494/2022 ze dne 13.12.2022 / Chamrová – usnesení o zastavení řízení o odstranění 
stavby „Skladu zahradního nářadí a domácí sauny při rodinném domě č.p. , Bolebořská , 
Praha“ na pozemcích parc. č. 643 a 644 k. ú. Dolní Chabry 

 

• komise projednala usnesení 
• komise vzala na vědomí 

 

6) MCPCH 00029/2023 ze dne 04.01.2023 / Chamrová – podnět ve věci užívání nepovolené stavby  
     „Objekt trafiky u objektu č.p. , Ústecká , Praha-Dolní Chabry na pozemku parc. č. 953/1 a 

     953/6 k. ú. Dolní Chabry 

 

• komise projednala podnět a navrhla doplnění textu 

• zpracováním textu pověřen p. Vyšín 

• komise doporučuje odeslání podnětu na odbor územního rozvoje a výstavby městské části 
Praha 8  

 

 

Termín následujícího zasedání byl stanoven na 18.01.2023 od 9:00 hod. 

 

V Praze dne 04.01.2023 

Zapsal: Gabriela Chamrová 

Ověřil: Stanislav Vyšín 

 


