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Jednání Komise Stavební a Dopravní dne 05.05.2021 – 39. zasedání 

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

Omluveni: Ing. P. Kasa, M. Malina 

Gestor: JUDr. M. Golas 

1) MCPCH 00997/2021 ze dne 21.04.2021 – Oznámení, zahájení řízení o změně stavby před 
dokončením „Rodinné domy Dolní Chabry“ na pozemcích parc.č. a 

 k.ú. Dolní Chabry. 

- komise bere na vědomí 
 

2) MCPCH 01016/2021 ze dne 22.04.2021 – Rozhodnutí o odvolání ve věci „Zpevněná plocha 
Chabry, zpevnění plochy pozemku Praha 8 Dolní Chabry, Spořická ulice, parc.č. 

 k.ú. Dolní Chabry“ 

- komise projednala a konstatuje, že argumentace v rozhodnutí není správná. Ing. Musil 
připraví dopis, který následně zašleme na magistrát a v kopii i na stavební odbor na Prahu 8. 

Jinak rozhodnutí bere na vědomí, v dalším řízení budeme mít možnost ještě se vyjádřit. 

3) MCPCH 01024/2021 ze dne 26.04.2021 – Rozhodnutí, stavební povolení na stavbu „Stavební 
úpravy stávajícího rodinného domu č.p. Ládevská Praha“ na pozemku parc.č. 
k.ú. Dolní Chabry 

- komise bere na vědomí 

4) MCPCH 01054/2021 ze dne 28.04.2021 – Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce ke 
kolaudačnímu souhlasu na stavbu „Stavební úpravy místní komunikace Na Pěšině“ Praha 8, 
Dolní Chabry na pozemku parc.č. v k.ú. Dolní Chabry, 

-  komise projednala a bere na vědomí, prohlídky se zúčastní Ing. Musil a pan Vokurka 

5) MCPCH 01060/2021 ze dne 28.04.2021 – Dopravně inženýrské opatření, podél komunikace 
Ústecká v termínu 3.5.2021-31.3.2022 

- komise bere na vědomí 
 

6) MCPCH 01063/2021 ze dne 2021 – Oznámení o zahájení správního řízení a výzva k uplatnění 
práv účastníka řízení, DIO Ústecká 

-  komise bere na vědomí 

7) MCPCH 01079/2021 ze dne 30.04.2021 – Rozhodnutí, opatření obecné povahy – stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, Ústecká 

- komise bere na vědomí 
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8) MCPCH 01073/2021 ze dne 30.04.2021 – Žádost o potvrzení neexistence stavby č.p. 
v ulici Ústecká, pro vymazání RD z evidence Katastrálního úřadu. 

- komise projednala a bere na vědomí, žadatel již řeší na Praze 8 

9) MCPCH 01078/2021 ze dne 30.04.2021 – Kolaudační souhlas o povoleném užívání stavby 
„Přípojka elektrického vedení“ Praha, Dolní Chabry, U Větrolamu na pozemcích parc.č. a 

v k.ú. Dolní Chabry 

- komise bere na vědomí 

10) MCPCH 01067/2021 ze dne 29.04.2021 – Žádost o vyjádření souhlasu k provedení přeložky 
přípojkové sítě NN na pozemku parc.č.  k.ú. Dolní Chabry, v rámci akce Bytový dům 
„Residence Měděnecká“ Praha Dolní Chabry  

- komise nemá připomínky 

- komise doporučuje RMČ ke schválení 

podmínky: - uzavření smlouvy o výpůjčce komunikace  
- ohlášení záboru veřejného prostranství v průběhu realizace stavebního 

záměru 

 

11) MCPCH 01126/2021 ze dne 04.05.2021 – Souhlasné závazné stanovisko odboru dopravy ve 
věci: „Novostavba RD v obci Praha na pozemcích parc.č. v k.ú. Dolní 
Chabry“  

-  komise bere na vědomí 

12) MCPCH 01084/2021 ze dne 03.05.2021 - Žádost o závazné stanovisko / vyjádření pro 
provádění stavby: Rekonstrukce venkovního vedení V111, V112 a V113, V114, V109 TR Sever – 
TR Východ 

-  komise projednala a nemá připomínky 

- komise doporučuje RMČ ke schválení 

13) MCPCH 01129/2021 ze dne 05.05.2021 – Žádost o stanovisko k připojení na místní komunikaci 
Na Šubě, Praha-Dolní Chabry, stavba: Vjezd na pozemek parc.č. v k.ú. Dolní Chabry 

- komise nemá připomínky 

- komise doporučuje RMČ ke schválení 

podmínky: - uzavření smlouvy o výpůjčce komunikace  
- ohlášení záboru veřejného prostranství v průběhu realizace stavebního 

záměru 
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14) Nahlášení ucpaného kanálu v ulici Ládevská poblíž domu č.

- komise projednala, proběhne místní šetření 

 

 

Termín následujícího zasedání byl stanoven na 19.05.2021 od 9:00. 

 

V Praze dne 05.05.2021 

 

Zapsal: Bc. Jana Fejtová 

Ověřil: Jan Vokurka 


