
Městská část Praha-Dolní Chabry

Rada městské části

57. zasedání

dne 01.08.2017

usneseni

č. 614/17/RMČ

Vyjádření MČ k Oznámení o zahájení územního řízení ve věci
„Nové Chabry — fáze F a G“ Praha — Dolní Chabry, vydané Odborem územního rozvoje

a výstavby P8 pod čj. MCP8 096329/2017 ze dne 14.7.2017

. Rada MČ Praha — Dolní Chabry

- schvaluje námitky účastníka územního řízení (MČ Praha — Dolní Chabry) dle přílohy
usnesení.

- pověřuje starostu podáním námitek v zákonném termínu.

   Miroslav Malina

starosta MC

 



Ověřovateli zápisu byli stanoveni J. Vokurka a L. Nikodýmová. Starosta požádal o doplnění

navrženého programu 0 body 11) až 13) a poté bylo o programu hlasováno jako celku.

Hlasování: Pro: 3 Proti: O Zdržel se: 0

Program byl schválen všemi přítomnými hlasy.

ad 1) Kontrola zápisu č. 56 — bez připomínek.

ad 2) Starosta předložil návrh usn. č. 614/17/RMČ — Oznámení o zahájení územního řízení

týkajícího se stavby „Nové Chabry — fáze F a G” Praha-Dolní Chabry, které MČ obdržela od

Odboru územního rozvoje a výstavby ÚMČ Prahy 8. Požádal o komentář předsedu stavební

komise, který nové radní podrobně seznámil s problematikou. Na základě uvedených

skutečností Rada vyjádřila nesouhlas se spojeným řízením o vydání ÚR o umístění stavby a

řízení o dělení a scelování pozemků uvedených v předmětném usnesení (č.j. MCP8

096252/2017 ze dne 12.7.2017), protože není splněna podmínka západního připojení.

Současně vyjádřila nesouhlas s navýšením 4 BD na 6 NP.

Hlasování: Pro nesouhlas: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

ad 3) Starosta seznámil radnís dopisem přípravného výboru referenda, kterým výbor reagoval

na wvěšení dokumentu projednávaného v předchozím bodu dne 18.7.2017 na elektronickou

úřední desku. K požadavku přípravného výboru, aby MČ vznesla proti tomuto řízení v zákonné

lhůtě námitky odpovídající závazkům, které vyplývají z referenda, se připojili samostatnou

výzvou také další členové ZMČ: H. Francová, K. Šilhová Šafránková, A. Hájíčková a Z. Šír.

Námitky týkající se problematiky, formulované v přijatém usn. č. 615/17 RMČ, budou podány

v zákonné lhůtě.

Hlasování: Pro: 3 Proti: O Zdržel se: 0

ad 4) U návrhu usn. č. 616/17/RMČ požádal starosta o prezentaci předsedu stavební a

dopravní komise p. Malého. Projednávané žádost se týkala stanoviska ke směně pozemků ve

vlastnictví společnosti SUPRAPARK s.r.o. a hl. m. Prahy. Předmětem směny je 30 m2 části

pozemku parc.č. 1233/2 ve vlastnictví společnosti SUPPRAPARK s.r.o. (specifikace - ostatní

plocha, zeleň) za 30 m2 části pozemku parc.č. 1442/1 (specifikace - ostatní plocha, silnice)

v lokalitě kruhový objezd/Billa. Rada proti směně nemá námitky a vyjádřila svůj souhlas.

Hlasování: Pro: 3 Proti: O Zdržel se: 0

ad 5) Další návrh usn. č. 617/17/RMČ prezentoval opět starosta. Rozpočtové opatření č. 4

v roce 2017, které se týkalo navýšení rozpočtu MČ, předložila ke schválení vedoucí účtárny.

Rozpočet byl navýšen o podíl z odvodu hracích přístrojů aje účelově vázán na podporu činností

neziskových organizací působících na území MČ, sport, kulturu a školství. Rozdělen bude

v souladu se stanovenými koeficienty. K zásadním položkám, o něž byl rozpočet navýšen, patří

vratka daně z příjmu PP, účelová dotace na rekonstrukci chodníku do Čimic a dotace určená

pro školství. Rozpočet MČ bude tímto navýšen o 6,15 mil. Kč. Rada rozpočtové opatření č. 4

schválila. Současně uložila starostovi předložit na nejbližším zasedání ZMČ.

Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0

ad 6) Starosta předložil návrh usn. č. 618/17/RMČ — návrh ředitelky MŠ Beranov na drobné

vybavení MŠ. Obrátil se na radní L. Nikodýmovou, která je ředitelkou MŠ Bílenecké náměstí,

aby se fundovaně k předloženému návrhu vyjádřila. Ta konstatovala, že se jedná o běžné a


