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Městská část Praha-Dolní Chabry 

Zastupitelstvo městské části 

 

Zápis č. 18/09/ ZMČ  ze dne 07.04.2009 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni:        1 – pan Vokáč 
Neomluveni:    1 – pan Malina 
Návrhový výbor:   pan Šír, Ing. Pexa 
Ověřovatelé zápisu:  MUDr. Tupá, paní Klimešová 
Hosté  :  JUDr. Jaroslav Vajgl – právník MČ 
 
Navržený program 18. zasedání Zastupitelstva MČ: 
 
1. Kontrola zápisu z 17. zasedání ZMČ 
2. Námitky k návrhu zásad ÚR hl.m. Prahy 
      Stanovisko a připomínky k návrhu změny  Z 1000/00 ÚP 
3. Návrh smlouvy o spolupráci mezi MČ a CHABRY Development s.r.o. 
4. Žádost o převzetí daru – pozemku parc.č. 553/99 
      (ulice Doubická a Podhořská) 
5. Nákup herního prvku na dětské hřiště U KARLA 
6. Dohoda o spolupráci 
7. Různé 
 
 
Zasedání ZMČ bylo zahájeno v 18:05 h. 
  
Starostka přivítala přítomné, konstatovala, že Zastupitelstvo je usnášení schopné a zahájila 18. 
zasedání ZMČ. Do návrhového výboru byli zvoleni pan Šír a Ing. Pexa,  který četl usnesení, za 
ověřovatele  MUDr. Tupá a paní Klimešová. Proběhlo hlasování – oba návrhy byly schváleny. 
Hlasování :   Pro :12  Proti : 0 Zdržel se : 0 
Po odhlasování návrhového výboru a ověřovatelů zápisu se na zasedání dostavila Bc. Dvorská a 
zasedání pokračovalo v počtu 13 členů ZMČ. 
Poté starostka přistoupila k programu zasedání. Požádala, o doplnění programu o Dohodu o spolupráci 
s firmou Central Group a zařazení do programu před bod Různé. Zastupitelstvo doplněný a upravený 
program  schválilo všemi přítomnými hlasy. 
Hlasování :  Pro : 13  Proti : 0 Zdržel se : 0 
 
 
ad 1)   Kontrola zápisu z 17. zasedání ZMČ.  Paní Klimešová se přihlásila s připomínkou, že v zápise 
z minulého zasedání došlo k chybné interpretaci, kdy v případě návrhu, aby   Ing. Nigrinová 
vykonávala  funkci kulturního rady  (bod Různé) tuto skutečnost  navrhla starostka, nikoliv ona sama. 
Ona pouze starostčin návrh podpořila. Žádá proto, aby tato skutečnost byla opravena a zaznamenána 
v zápise z tohoto zasedání.  
 
ad 2) Jako druhý bod programu byl zařazen návrh usnesení č. 114/09 ZMČ – námitky k návrhu  
„Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy“ (dále jen ZÚR), týkající se Silničního okruhu kolem 
Prahy a rozšíření leteckého koridoru nad územím MČ. Starostka předložila doplňující materiál – 
Námitky MČ Praha-Dolní Chabry k Návrhu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a Vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj - doplnění, který byl vypracován těsně před zasedáním ZMČ a Zastupitelé 
se neměli možnost s ním seznámit. Protože  se jednalo o obsáhlý materiál, přerušila starostka jednání 
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na dobu potřebnou k jeho nastudování. Po 15 minutách, kdy  se s dokumentem všichni seznámili, 
požádala o hlasování, zda se může toto doplnění   stát přílohou č. 1 k návrhu usnesení. 
Hlasování :  Pro 9  Proti : 0 Zdržel se : 4 
Návrh, aby byl  výše uvedený doplňující materiál součástí usnesení – přílohou č. 1, byl přijat. 
Poté starostka dala prostor k diskuzi k předloženému návrhu usnesení.  
Ing. Pexa se zeptal, je-li v tomto případě MČ účastníkem řízení. Starostka mu odpověděla, že není.  
Svou  druhou otázku směřoval na JUDr. Vajgla, zda v takovém případě může MČ vznášet připomínky 
a námitky. JUDr. Vajgl odpověděl, že ano. 
Starostka přítomné informovala, že 2.4.2009 se uskutečnilo veřejné projednávání k tomuto tématu, 
kterého se zúčastnila za MČ. Dále uvedla, že doplnění materiálu vychází také z tohoto projednání. 
Předložené námitky byly zpracovány skupinou lidí kolem starostky  Suchdola Ing. Hejla a s malými 
úpravami jsou nyní předloženy Zastupitelstvu. 
Ing. Pexa  odpověděl, že s předloženým materiálem má problém z pohledu měření emisí, protože 
současná legislativa je natolik tvrdá, že musí být tyto parametry dodržovány samy o sobě a bez toho, 
aby k nim MČ zaujímala stanovisko. 
Starostka odpověděla, že v tomto případě se jedná o problematiku širšího významu, než je 
problematika MČ. Z 
 pohledu zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování  vlivů na životní prostředí nebyly tyto stavby 
posouzeny  z tohoto hlediska, což považuje za jejich zásadní nedostatek. Vypracovaná studie 
posuzující vliv na životní prostředí byla vypracována  v roce 1999 pro jinou variantu než tu, která je 
dnes projednávána. 
Protože další zásadní připomínky k návrhu nebyly, bylo přistoupeno k hlasování. Zastupitelstvo 
schválilo námitky k návrhu Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy, doplněné o přílohu č.1. Požaduje 
dodržování hygienických hlukových a emisních limitů nad územím MČ, nesouhlasí s rozšířením 
leteckého koridoru nad územím MČ a zásadně nesouhlasí s vymezením koridoru pozemní komunikace 
s evropským významem (kamionová doprava) přes zastavěné území  MČ. V případě, že i přes 
nesouhlas MČ bude schválen úsek SOKP Ruzyně – Březiněves, Zastupitelstvo požaduje pro tento 
úsek dodržování hygienických hlukových limitů a limitů znečištění ovzduší  na území MČ, dodržování  
závazných požadavků EU na transevropskou silniční síť, dodržování závěrů posouzení vlivu na životní 
prostředí a v návrhu ZÚR vymezení koridoru dopravního spojení mezi Prahou 6 a Prahou 8 
s preferencí veřejné dopravy. 
Hlasování :  Pro : 8  Proti : 2 Zdržel se : 3 
Návrh byl přijat. 
 
 
ad 3)  Dalším projednávaným návrhem usnesení byl návrh usnesení č. 115/09 ZMČ – Stanoviska a 
připomínky MČ Praha-Dolní Chabry k návrhu změny Z 1000/00 Územního plánu hl.m. Prahy, který 
úzce souvisel s předcházející tematikou.  K tématu byla připravena projekce, na níž starostka 
prezentovala z pohledu dopravy a energetiky, jaká negativa by  výše uvedená změna přinesla. 
Zastupitelstvo nesouhlasí s rozšířením leteckého koridoru nad územím MČ Praha-Dolní Chabry, které 
by bylo negativně zasaženo v případě vybudování paralelní letecké vzletové a přistávací dráhy letiště 
Praha-Ruzyně, neboť ta svým negativním dopadem na životní prostředí nevytváří vyvážený vztah 
podmínek  v území, nezohledňuje rizika s ohledem na veřejné zdraví, životní prostředí a bezpečnost. 
Ze stejných důvodů  Zastupitelstvo MČ zásadně nesouhlasí s vymezením koridoru pozemní 
komunikace s evropským významem Silničního okruhu kolem Prahy včetně souvisejících staveb přes 
zastavěné území. 
Hlasování :  Pro : 8  Proti . 3  Zdržel se : 2 
 
ad 4) Starostka předložila návrh usnesení č. 111/09 ZMČ – Návrh Smlouvy o spolupráci mezi MČ 
Praha-Dolní Chabry a firmou CHABRY Development, s.r.o., na základě které bude zajištěno plnění 
podmínek, které vyplývají z usnesení ZMČ pro výstavbu v lokalitě Beranov. Zastupitelstvo výše 
uvedenou smlouvu schválilo a zmocnilo starostku k jejímu podpisu. 
Hlasování :   Pro : 13   Proti : 0  Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
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ad 5) Návrh usnesení  č. 112/09 ZMČ, týkající se  žádosti o převzetí daru – pozemku parc.č. 553/66, 
přednesl MUDr. Dvořák, zastupující Občanské sdružení ulic Doubická a Podhořská. Jak uvedl, jedná 
se o pozemní komunikace  dvou ulic – Podhořská a Doubická, který je ve výlučném vlastnictví 
společnosti HESTIA, s.r.o. v likvidaci. Na pozemku o výměře 3.733 m2 je postaveno 38 RD, přičemž  
stavba komunikací není zkolaudována. Tato skutečnost přináší již 15 let nemalé problémy všem 
obyvatelům. Zmíněné žádosti předcházelo 4-leté úsilí MUDr. Dvořáka a pátraní po majiteli, který  
neplnil své závazky, a 2 roky práce nově založeného občanského sdružení, které přinesly výsledek – 
bezúplatnou darovací smlouvu. MUDr. Dvořák žádá ve jménu obyvatel  této ulice, aby převod 
Zastupitelstvo schválilo. Ing. Pexa  souhlasí, ale domnívá se, že podobných ulic má MČ více. 
Starostka odpověděla, že se nejedná o stejný případ, protože tyto ulice mají majitele, u nichž lze 
uplatnit závazky týkající se údržby nebo oprav, což v tomto případě není možné. Ing. Borhy se zeptal, 
zda chápe dobře, že v případě, že MČ tyto ulice převezme, musí investovat do jejich oprav. Starostka 
odpověděla, že tomu tak skutečně je, ale  že této žádosti předcházelo jednání s kompetentními orgány 
MHMP, které přislíbily opravy zainvestovat v případě, že MČ ulice převezme. Pan Šír položil otázku, 
zda bude nutná oprava těchto ulic před kolaudací. Starostka odpověděla, že předpokládá, že ano. 
V závěru diskuze  Zastupitelstvo schválilo znění darovací smlouvy na výše uvedený pozemek a 
souhlasilo s jeho bezplatným převzetím formou daru. 
Hlasování :   Pro : 13    Proti : 0  Zdržel se : 0 
Návrh byl přijat. 
 
ad 6)  Další projednávaný návrh usnesení č. 113/19 ZMČ předložila Ing. Nigrinová. Návrh se týkal 
nákupu herního prvku na dětské hřiště U KARLA, který by zakoupila MČ a pronajala jej na budoucí 
dětské hřiště, které má záměr vybudovat a provozovat investor – nájemce prostor restaurace U 
KARLA. Ing. Nigrinová za sebe a školskou a sportovní komisi doporučila  záměr podpořit a nákup 
herního prvku odsouhlasit. Žádost investora již projednávala na svém zasedání Rada, která doporučila 
tento bod k projednání ZMČ a na jednání přizvat právního zástupce MČ, aby se vyjádřil, zda je možné 
podpořit takový podnikatelský záměr. Starostka jej požádala, aby se k věci vyjádřil. JUDr. Vajgl 
uvedl, že dle prozatím předložených materiálů považuje návrh za neprojednatelný, protože v něm 
postrádá několik podstatných věcí. Vzhledem k samostatné působnosti MČ, záleží na projevu vůle 
členů ZMČ, jak se k celé věci postaví, doporučuje však, aby se tak stalo v souladu se zákonem. Za 
klíčový moment považuje návrh smlouvy, která ošetří podmínky  nákupu, daru  a  užívání. Z právního 
pohledu jde však o podporu soukromého podnikání a doporučuje spíše podporu neziskové organizace 
nebo občanského sdružení. Pokud je však kapacita dětských hřišť nedostačující a MČ nemá pozemek, 
ani  prostředky na vybudování dalšího dětského hřiště, doporučuje nejdříve vypracovat návrh 
smlouvy, která by legislativně ošetřila podmínky, práva a povinnosti zúčastněných stran. Ing. Pexa, 
který se zapojil do diskuze, řekl, že v tomto případě by návrh Ing. Nigrinové podpořil. JUDr. 
Vostřáková s ním souhlasila. Paní Klimešovou zajímalo, zda v případě, že investor je nájemce, není 
nutno mít také souhlas majitele pozemku, má-li MČ v rozpočtu finanční prostředky, které by mohla 
k tomuto účelu uvolnit. Tajemnice jí odpověděla, že v současnosti MČ tyto peníze nemá. V rozpočtu 
jsou jen takové finanční prostředky, které pokryjí údržbu dvou současných dětských hřišť. Vzhledem 
k nově platným předpisům v této oblasti, které se měnily od 1.3 a od 1.4.2009, se domnívá, že MČ 
bude  muset hledat finanční prostředky, které by zajistily, aby byla stávající dětská hřiště v souladu 
s platnými předpisy a normami. MUDr. Dvořák se přiklonil k názoru právníka, aby byla nejdříve 
vypracována smlouva, která zajistí, že dětské hřiště bude veřejně přístupné, protože mu není nic 
známo o smluvních vztazích mezi nájemcem a majitelem pozemku. MUDr. Tupá se zajímala o to, jaké 
povinnosti by ze vztahu MČ-provozovatel vyplývaly. Na to JUDr. Vajgl odpověděl, že vzhledem 
k neexistujícími návrhu smlouvy je předčasné se tímto zabývat a opět Zastupitelstvu doporučil již 
nastíněný postup, který považuje za jedině legislativně správný. Na základě tohoto doporučení se 
Zastupitelstvo rozhodlo  bod stáhnout z programu  a v přijatém usnesení uložilo starostce zajistit ve 
spolupráci s právníkem MČ a provozovatelem vypracování legislativních podmínek, za kterých je 
možné uskutečnit příspěvek na nákup zmíněného herního prvku. Tento návrh smlouvy požaduje 
předložit na nejbližším zasedání ZMČ. 
Hlasování :   Pro : 13   Proti : 0  Zdržel se : 0 
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ad 7)   Posledním projednávaným návrhem usnesení byl návrh usnesení č. 116/09 ZMČ – Dohoda o 
spolupráci mezi MČ Praha-Dolní Chabry a firmou CENTRAL GROUP, a.s. pro výstavbu v lokalitě  
„Do Rybníčků“. Zastupitelstvo výše uvedenou dohodu schválilo a zmocnilo starostku k jejímu 
podpisu. 
Hlasování :  Pro : 13   Proti : 0  Zdržel se : 0  
  
 ad 8) Různé : 
Starostka informovala členy ZMČ o možnosti přístavby nebo stavby MŠ. Jak uvedla, naskýtá se 
možnost získání financí na  přístavbu MŠ. Protože přístavbu MŠ Protilehlá vidí problematicky 
vzhledem k sousedským vztahům a omezenému prostoru, uvažovala by o přístavbě MŠ na Bíleneckém 
náměstí, kterou by bylo možné navýšit o 1 třídu, tzn. cca o 25 dětí. Vzhledem k omezeným časovým 
možnostem by se však MČ musela urychleně rozhodnout, zda bude některou z variant realizovat. 
Příprava projektu, získání stavebního povolení a výběr zhotovitele jsou limitující faktory, které budou 
mít vliv na realizaci záměru. Starostka požádala členy ZMČ, aby se nad záměrem zamysleli a své 
připomínky, případně náměty  jí zaslali písemně. 
Ing. Borhy v souvislosti s tematikou položil otázku, zda není nutno ještě před samotnou realizací 
záměru získat předběžný souhlas  MHMP. Starostka odpověděla, že  ne. 
Paní Klimešová se v zastoupení p. Jiráně zeptala, zda se uvažuje před nemovitostí  tohoto majitele 
v rámci výstavby chodníku  vzhledem k jeho značnému sklonu o zbudování zábradlí. Starostka  
odpověděla, že stavba prozatím není zkolaudována a přislíbila toto  prověřit. 
Pan Dobrý upozornil na skutečnost že v blízkosti jeho nemovitosti se nachází studna, která je 
v dezolátním stavu a hrozí její propad. A dále se zeptal  
 starostky, zda se neuvažuje o uzavření slepé komunikace směrem k Ďáblickému háji, protože zde 
vzniká černá skládka a soustavně zde parkují vozidla, která omezují občany užívající tuto komunikaci 
za účelem rekreace a sportu. Navrhl, aby zde byla po konzultaci s kompetentními orgány  instalována 
dopravní značka Zákaz vjezdu. Starostka se obrátila na předsedu dopravní a stavební komise, kterým 
je Ing. Borhy, aby se komise návrhem zabývala a předložila Radě řešení.  
K tématu černých skládek se připojila také paní Klimešová, která upozornila na to, že také  směrem od 
panelové cesty do Draháňského údolí zaznamenala odhozené pneumatiky, které jsou dle ní v k.ú. 
Prahy 8. Starostka požádala o prověření zapisovatelku, která je současně zodpovědná za životní 
prostředí MČ. 
Ing. Borhy se na starostku obrátil s dotazem, kdy se uskuteční plánované rozšíření komunikace 
Ulčova. Starostka mu odpověděla, že v nejbližší době, po dokončení komunikace  Před Sokolovnou. 
Poté informovala přítomné o změně sídla Městské policie, která bude v nejbližší době přemístěna 
z objektu bývalého ÚMČ na Spořické do I. patra přístavby ZŠ. Jak řekla, tajemnice zajistí, aby byla o 
této změně veřejnost informována. 
Do diskuze se přihlásila Ing. Nigrinová, která přítomné seznámila s výsledkem záměru na pronájem 
bývalého ÚMČ za účelem zřízení dětského centra. Do výběrového řízení se přihlásilo 5 zájemců, 
z nichž 2 postoupili do užšího výběru. Jednání s nimi proběhne po velikonocích. V dalším příspěvku 
ZMČ informovala o aktivitách v Chaberském dvoře a z dubnových akcí doporučila vystoupení 
zpívajícího právníka JUDr. Jahelky nebo výstavu fotografií velehor s promítáním a přednáškou 
Miroslava Cabana, která se uskuteční 30.04.2009. 
MUDr. Tupá se zeptala, jakým způsobem lze kontrolovat, zda vlastníci objektů likvidují  zákonným 
způsobem komunální odpad. Starostka udělila slovo paní Kukurové, aby tuto otázku zodpověděla. Ta 
uvedla, že ze zákona tato povinnost přímo vyplývá, protože každý majitel nemovitosti má povinnost 
prokázat, jak odpad likviduje. V takovém případě je evidován příslušným odborem MHMP, kde je 
možné zjistit, jak velkou nádobu vlastní a v jakém intervalu ji vyváží. V konkrétním případě, na který 
se MUDr. Tupá  zeptala, byla tato skutečnost prověřena jak MČ, tak následnou kontrolou z MHMP, a 
nebylo zjištěno pochybení. Pouze byl upozorněn majitel nemovitosti, že v případě nájemníků je jeho 
povinností zajistit dostačující velikost nádoby a upozornit je, jakým způsobem  v MČ funguje svoz 
separovaného odpadu.  
Z veřejnosti se o slovo přihlásil pan Bubela. Položil otázku, kdy bude MČ mít pro všechny 3-leté děti 
místo v MŠ. Starostka mu odpověděla, že, přestože zákon takovou povinnost MČ neukládá, jak mohl 
slyšet v průběhu zasedání, MČ hledá řešení, jakým způsobem by uspokojila co nejvíc zájemců o 
umístění dětí do chaberských předškolních zařízení. 
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Pan Bubela, který tuto skutečnost akceptoval, se dále zeptal, podle jakého klíče a principu je o přijetí 
dětí rozhodováno. Starostka odpověděla,  že výběrová kritéria jsou v plné kompetenci ředitelek těchto 
zařízení a je nutné se na ně informovat přímo v MŠ. 
Poté se pan Bubela zeptal, jak se bude situace řešit s 5-letými dětmi, které mají povinnou předškolní 
docházku. Starostka znovu zopakovala, že se nejedná o povinnost  MČ, a přesto se MČ snaží situaci 
řešit -  vstupuje do jednání s jednotlivými subjekty, aby se situace zlepšila (viz plánovaná výstavba 
v MŠ v lokalitě Beranov, rekonstrukce stávajících MŠ nebo vypsání záměru na pronájem  objektu na 
Spořické ulici za účelem dětského centra). Pan Bubela  konstatoval, že situaci, kdy nebylo umístěno 
víc jak 80 dětí, nepovažuje za uspokojivou. 
Další otázka pana Bubely se týkala žádosti o zřízení prostoru pro matky s dětmi na mateřské dovolené 
– mateřského centra, kde by se mohly scházet tak, jak to dělají v jiných městských částech, a aby byl 
tento prostor z hlediska hygieny a bezpečnosti vyhrazen pouze jim. Starostka odpověděla, že MČ 
podobným prostorem nedisponuje, ale že, dle jejího názoru, tuto možnost matky mají, a to Dětském 
centru Pod smrkem, které  pracuje v KD Ulčova již druhou sezónu, nebo nyní pod vedením pí 
Červenkové v Chaberském dvoře. Poté se obrátila na Ing. Nigrinovou, aby její informace doplnila. Ta 
řekla, že maminky s dětmi se schází v Chaberském  dvoře 3x měsíčně, MČ část kromě prostoru ke 
schůzkám klubu jeho činnost částečně dotuje z prostředků jednotlivých komisí, ale klub se musí o 
prostor dělit dle harmonogramu s jinými aktivitami, které v Chaberském dvoře probíhají – přednášky, 
schůzky seniorů, vernisáže, ap. Výhradní prostor pro tento účel Chaberský dvůr nemá. Do diskuze se 
přihlásil pan Šír, který řekl, že v současnosti tento klub čítá 10-14 maminek, které jsou  v nabídnutém 
prostoru spokojeny. 
Protože příspěvky pana Bubely časově překračovaly limit stanovený na jednotlivé příspěvky, požádala 
jej starostka, aby své další  poznatky, připomínky a náměty směřoval k jejím rukám písemně a poté 
zasedání Zastupitelstva ve 20:30 hod. ukončila. 
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starostka MČ                                                                               radní MČ 
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