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Městská část Praha-Dolní Chabry 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

Zápis č. 07/07/ ZMČ  ze dne 12.09.2007 
 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni: Ing. Pexa, Ing. Nigrinová 
Neomluveni:   Ing. Borhy 
Hosté:        zástupci firmy CAMPINGAZ 
Návrhový výbor:   pan Šír, pan Valchář 
Ověřovatelé zápisu:  pan Malina,  pan Vokáč 
Navržený program 7. zasedání Zastupitelstva MČ: 
 

1. Kontrola zápisu z 6. zasedání ZMČ 
2. Slib nového člena ZMČ  
3. Schválení záměru o výměně části pozemku 
4. Žádost o vyjádření k projektu firmy Campingaz 
5. Žádost o bezúplatný převod pozemku do majetku MČ 
6. Rozpočtové opatření č. 2 
7. Vyřazení movitého majetku MČ 
8. Schválení prodeje a ceny pozemku 
9. Stanovení počtu tříd a počtu dětí v MŠ 
10. Žádost o připojení na komunikaci 
11. Různé 

 
Zasedání ZMČ bylo zahájeno v 18:05 h. 
  
Starostka přivítala přítomné, konstatovala, že Zastupitelstvo je usnášení schopné a zahájila 7. zasedání 
ZMČ. Požádala přítomné, aby povstali a uctili památku Ing. Emila Korejčíka, člena ZMČ, který 
zemřel po vážné nemoci dne 08.08.2007. V době zahájení bylo přítomno 9 současných členů ZMČ a 
MUDr. Tupá - budoucí člen ZMČ čekala na složení slibu, který byl zařazen jako 2. bod zasedání. Do 
návrhového výboru byli zvoleni pan Šír a pan Valchář, za ověřovatele byli zvoleni pan Malina a pan 
Vokáč. Proběhlo hlasování – oba návrhy byly schváleny všemi přítomnými hlasy. Poté starostka 
požádala o doplnění programu o další bod – připojení na komunikaci, který byl zařazen před bod  
„Různé“. O doplnění programu bylo hlasováno a poté byl schvalován celkový program zasedání. 
Proběhlo hlasování, program byl schválen všemi přítomnými hlasy. 
 Hlasování :    Pro : 9  Proti : 0 Zdržel se : 0 
 
ad 1) Kontrola zápisu z 6. zasedání ZMČ  proběhla bez připomínek. 
 
ad 2) Starostka požádala MUDr. Tupou, aby předstoupila a složila slib nového člena ZMČ.  Starostka 
přečetla jeho znění, MUDr. Tupá řekla „slibuji“ a stala se tak řádným členem ZMČ, čímž se počet 
přítomných členů rozšířil na 10. Po složení  slibu se na zasedaní dostavila Bc. Dvorská a tímto 
pokračovalo jednání v počtu 11 členů ZMČ. 
 
ad 3)  Starostka předložila  návrh usnesení č.037/07 ZMČ – schválení záměru o výměně části 
pozemku. Schvalovaný návrh přečetl p. Šír, který za návrhovou komisi četl i všechna další usnesení. 
Zastupitelstvo schválilo záměr o výměně části pozemku parc.č. 1463/2 o výměře 69 m2 v k.ú. Dolní 
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Chabry v majetku p. Kremlíka za část pozemku parc.č. 1462/6 o výměře 69 m2, kterou má p. Kremlík 
od MČ Praha-Dolní Chabry v pronájmu. Proběhlo hlasování a návrh byl schválen. 
 Hlasování :  Pro : 11  Proti : 0 Zdržel se : 0 
 
ad 4)   K následujícímu bodu programu, kterým byla žádost firmy Campingaz, byli přizváni její 
zástupci, aby zodpověděli případné dotazy členů ZMČ.  Starostka je přivítala na zasedání a seznámila 
Zastupitele s obsahem návrhu usnesení č.038/07 ZMČ -  se záměrem výše uvedené firmy vybudovat 
na pozemku parc.č. 1233/2, k.ú. Dolní Chabry sídlo firmy se zázemím, skládající se s 2 
administrativních budov a skladové haly. Protože podklady k projektu obdrželi členové ZMČ 
k nastudování již před zasedáním, kladli pouze doplňující otázky. Pan Dobrý se zeptal, kdo je 
vlastníkem uvedeného pozemku. Starostka odpověděla, že je ve vlastnictví rodiny Čtrnáctých. Pana 
Valcháře zajímalo, jakým přínosem by byla firma Campingaz pro obec. Gen.řed. firmy, Ing. Doležal 
odpověděl, že vzhledem k tomu, že produktem firmy  jsou především výrobky pro volný čas, sport a 
rekreaci, vidí spolupráci v oblasti sportu se  zaměřením nejen na děti a mládež, ale všechny věkové 
kategorie. Pan Šír se zeptal, zda bude firma prostory komplexu užívat sama, nebo je bude i pronajímat. 
Ing. Doležel odpověděl, že první administrativní budovu a sklad bude zcela jistě využívat firma 
Campingaz a užívání druhé budovy je otázka dalšího vývoje firmy, která předpokládá další rozvoj. P. 
Valchář položil otázku, zda realizace projektu neohrozí stavbu plánovaného kruhového objezdu a 
z kterého směru je plánován vjezd do budoucího areálu.  Obě otázky mu zodpověděla starostka – 
výstavba kruhového objezdu tímto není narušena a plánovaný vjezd k areálu je z ulice Ládevská.  Dále 
uvedla, že předložená studie prošla vývojem, kdy MČ a firma Campingaz původní návrh konzultovali 
a následně upravovali. V prospěch firmy hovoří snaha vyjít MČ vstříc a jeho estetické začlenění do 
dané lokality. PhDr. Doušová poznamenala, že velkým přínosem je, že se jedná o firmu, která již 
v této lokalitě několik let působí a zná  tak místní poměry, p. Malina ocenil estetický vzhled návrhu 
komplexu a jeho citlivé začlenění do blízké zástavby. Poté p. Šír přečetl znění  návrhu usnesení, o 
návrhu bylo hlasováno a návrh byl přijat. 
Hlasování : Pro : 11  Proti : 0 Zdržel se : 0 
 
ad 5)   Starostka přednesla návrh usnesení č. 039/07/ ZMČ – žádost o bezúplatný převod pozemku do 
majetku MČ Praha-Dolní Chabry. Zastupitelstvo MČ schválilo bezúplatný převod pozemku parc.č. 
1233/1, k.ú. Dolní Chabry o výměře 5.693 m2, na kterém se nalézají komunikace severně od ulice Pod 
Křížem. Převod pozemku z bezpodílového vlastnictví p. J. Malého, p. L.Dvořáka a pí B. Horské bude 
uskutečněn formou daru. Jedná se komunikaci, která je vybudována v souladu s platným územním 
plánem a schválenou kolaudačním rozhodnutím. Proběhlo hlasování, návrh byl přijat. 
Hlasování :  Pro : 11  Proti : 0 Zdržel se : 0 
 
ad 6)   Starostka seznámila Zastupitelstvo  s návrhem usnesení č. 040/07 ZMČ – rozpočtová opatření 
č. 2. Pozastavila se jednotlivě u všech položek, aby je vysvětlila. Podrobněji se věnovala položkám, 
týkajícím se M-Centra, aby ujasnila všechny účetní operace. Protože nebyly ze strany ZMČ dotazy, 
ani připomínky, bylo o návrhu hlasováno a návrh byl přijat. 
Hlasování :  Pro : 11  Proti : 0 Zdržel se : 0 
 
ad 7)   Starostka předložila návrh usnesení č. 041/07 ZMČ – vyřazení movitého majetku MČ. Na 
základě návrhu likvidační komise a po projednání v Radě schválilo Zastupitelstvo vyřazení  majetku 
MČ dle přílohy, která je součástí usnesení. Proběhlo hlasování a návrh byl přijat. 
Hlasování :  Pro : 11  Proti : 0 Zdržel se : 0 
Po odhlasování návrhu vznesl p. Valchář dotaz, zda jsou ceny u jednotlivých položek reálné a je 
možné položky v takovéto ceně vyřadit. Starostka odpověděla, že ceny jsou podloženy dokumentačně 
a movitý majetek  u státní správy nelze odpisovat jako u podnikatelů, pouze vyřadit. 
 
ad 8)   Starostka předložila návrh usnesení č. 042/07 ZMČ –  prodej pozemků parc.č. 352 a parc.č. 
1426/3, které se nacházejí v ulici Pod Zámečkem a žadatel má na pronajatých pozemcích postavený 
RD. Pan Dobrý se pozastavil nad skutečností, jak je možné, aby byl na pronajatých pozemcích 
postaven RD. Starostka odpověděla, že v dřívější době to možné bylo. Pan Vokáč doporučil prodej 
pozemku za ½ cenu, než je cena stanovená pozemkovou mapou (3.500,- Kč/m2) především z ohledu 
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k těmto skutečnostem. Zastupitelstvo schválilo prodej výše uvedených pozemků a stanovilo cenu za 
m2 ve výši 1.750,- Kč. Uložilo starostce zajistit zákonný prodej pozemku a zmocnilo ji k podpisu 
kupní smlouvy. Proběhlo hlasování a návrh byl přijat. 
Hlasování :  Pro : 11  Proti : 0 Zdržel se : 0 
 
ad 9)   Starostka požádala tajemnici, aby seznámila členy ZMČ s usnesením č. 043/07 ZMČ, které 
předkládá. Návrh uvedeného  usnesení stanovuje počet tříd a počet dětí v mateřských školkách a to : 
v MŠ Bílenecké náměstí 2 třídy s kapacitou   50 dětí – 25 v jedné třídě, v MŠ Chaberáček 3 třídy 
s kapacitou 65 dětí  - 22, 22 a 21 dětí. O návrhu bylo hlasováno a návrh byl přijat. 
Hlasování :  Pro : 11  Proti : 0  Zdržel se : 0 
 
ad 10)   Jako poslední projednávané usnesení předložila starostka návrh usnesení č. 044/07 ZMČ – 
žádost o vydání souhlasu s připojením vjezdu z pozemku parc.č. 528/7 na pozemní komunikaci  U 
Rybníčka, parc.č. 1450, k.ú. Dolní Chabry. Na zasedání se dostavil Ing. Novák.  Zastupitelstvo žádost 
o připojení vjezdu na komunikaci schválilo všemi hlasy. 
Hlasování :  Pro : 12  Proti : 0 Zdržel se : 0 
 
ad 11)   Různé : 
Starostka informovala členy ZMČ o skutečnosti, že po dobu nemoci ředitele ZŠ Spořická, p. Kubelky, 
je výkonem funkce  ředitele pověřen prom.ped. M. Cutych, který doposud vykonával funkci zástupce 
ředitele. Dále se obrátila na Zastupitele se žádostí o spolupráci týkající se infrastruktury MČ, aby jí do 
17.09.2007 poslali podněty a připomínky na opravu chodníků a komunikací, které budou zařazeny do 
investičních akcí MHMP v roce 2008 a dalších letech. V souvislosti s tématem se o slovo přihlásil 
MUDr. Dvořák, který požádal, aby do plánu byly zahrnuty i ulice  Podhořská a Doubická. Poté byla 
zahájena rozprava. 
Pan Malina se obrátil na starostku s otázkou, v jakém stádiu se nachází stavba M-Centra. Starostka jej 
informovala o soudobém vývoji, kdy  se firmou  Wachal garantované dokončení k 31.10.2007 nejeví 
jako reálné. Přestože došlo ke změně stavbyvedoucího a počet pracovníků byl na základě její žádosti 
částečně navýšen, problémy přetrvávají, a proto iniciovala pracovní schůzku přímo s gen.řed. 
společnosti, Ing. V.Wachalem. Na základě setkání dne 06.09.2007  a zítřejšího  setkání dne 
13.09.2007 vyplynou určité závěry, ke kterým by se ráda vyjádřila na budoucím mimořádném 
zasedání ZMČ, které se uskuteční v říjnu 2007. Pan Malina tuto skutečnost akceptoval, pouze se  ještě 
zeptal, zda z nedodržení termínu dokončení stavby plynou pro MČ nějaké důsledky. Starostka 
odpověděla, že prozatím ne. Pan Valchář položil otázku týkající se  penalizace firmy, která je, dle jeho 
názoru, od prvopočátku  neseriózní. Starostka odpověděla, že  firma je penalizována za každý den 
prodlení nedokončení díla. Zvažovat ukončení její činnosti a zastavení stavby a její zakonzervování 
z důvodu hledání nového zhotovitele vidí jako veliký problém. Poté znovu požádala členy ZMČ, aby  
další diskuzi ponechali na již avízované mimořádné zasedání. 
O slovo se přihlásil gen.řed. firmy Campingaz, Ing. Doležel, který Zastupitelům poděkoval za důvěru 
a podporu projektu. Řekl, že věří v  oboustrannou spolupráci a udržování dobrých sousedských 
vztahů, který přinese prospěch všem. 
Z veřejnosti se o slovo přihlásil p. Vokurka, který měl několik podnětných připomínek.  
Jménem veřejnosti poděkoval za zrušení některých zastávek na znamení, které celé léto 
znepříjemňovaly přepravu MHD. Dále upozornil na  opět se množící  černé skládky v lokalitě  
K Brnkám a  na panelové cestě směrem od Čimic do Drahaňského údolí, které byly počátkem května 
zlikvidovány. Starostka přislíbila prověření těchto skutečností referátem životního prostředí a následné 
odstranění černé skládky, o které MČ zažádá  příslušný odbor MHMP. Dále p. Vokurku informovala o 
prozatím neúspěšném jednání, týkající se žádosti, kterou vznesl na minulém zasedání ZMČ, aby 
Dopravní podnik přizpůsobil první ranní odjezd linky MHD č. 162 v návaznosti na první linku Metra. 
Dopravní podnik MČ odpověděl, že v současnosti nelze požadavek splnit vzhledem ke složitému 
časovému harmonogramu MHD. Požadavek MČ však bude vést v patrnosti. 
Pan Vokurka se pak vrátil k problematice životního prostředí a vznesl stížnost na majitele loveckých  
psů a velkých plemen, kteří je chodí venčit směrem do Drahaňského údolí a na soukromé pozemky. 
Kromě poškozování soukromého majetku vidí dopad v tom, že  z těchto pozemků mizí  pernatá zvěř a 
zajíci, kterou nezřídka nachází usmrcenou právě na těchto pozemcích. Současně  se zabýval otázkou 
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poškozování pozemků jízdou na koních nebo terénními vozidly, jejichž majitelé rovněž páchají škody 
na soukromém vlastnictví. 
Starostka odpověděla, že se jedná o závažný problém, který je nutno řešit v několika rovinách. Co se 
týče honebních pozemků, osloví MČ místní myslivecký svaz, pod který tyto pozemky spadají. Dále 
požádá o spolupráci městskou policii s tím, aby se na uvedený problém více zaměřila. Upozornila však 
i na skutečnost, že je především v zájmu vlastníků pozemků, aby si je zajistili před případným 
znehodnocením a  poškozením sami. 
Poslední připomínka p. Vokurky se týkala dopravního značení obce. Upozornil na skutečnost, že  ve 
směru od Čimic je stále umístěna značka postrádající smysl – výjezd ze stavby, která zde byla 
instalována v době, kdy zde probíhala výstavba firmy Central Group. Starostka přislíbila prověření 
strážníky městské policie a nápravu. Pan Vokurka se pozastavil nad zmatečně umístěnými dopravními 
značkami, které se týkají povolené rychlosti v obci. Podle jeho názoru se na hlavní komunikaci 
Spořické zbytečně snižuje rychlost před přechody a zde umístěnými ostrůvky na 30 km/hod. MUDr. 
Dvořák s jeho názorem nesouhlasí. Instalace ostrůvků před přechody pro chodce a snížení rychlosti 
jednoznačně  přinutilo řidiče k větší ohleduplnosti a zajistilo především bezpečnost  školou povinných 
dětí. Jeho názor podpořila pí Hiczová, která je matkou malých dětí a apelovala na přítomné, aby zůstal 
současný stav dopravního značení zachován. 
Do diskuze se přihlásil pan Dobrý, který se také věnoval problémům dopravního značení. Řekl, že již 
po několikáté urguje vybavení „zákazu stání“ před BD v ulici Ledčická, kde vozidla zde parkujících 
obyvatel BD způsobují časté problémy – neprůjezdnost pro osobní vozidla, vozidla svozové 
společnosti, špatná přehlednost při vjezdu do křižovatky, ap. Starostka pověřila tajemnici, aby 
v projektové dokumentaci BD dohledala, jak  zde bylo řešeno parkování, a případně dala podnět na 
Silniční správní úřad  a Dopravní inspektorát na Praze 8. 
O slovo se opět přihlásil p. Vokurka, který se zeptal, jaká je  situace s  komunikací  podél hřbitova. 
Starostka mu odpověděla, že problém, na který se p. Vokurka ptá,  nastal především z důvodu obce 
Zdiby, která nemá dořešeno propojení nových částí obce s hlavním městem. Užíváním komunikací 
s nezpevněným povrchem v úseky Zdiby – Dolní Chabry dochází k zvýšené zátěži, znečištění a 
znehodnocení místních komunikací, s čímž MČ Dolní Chabry nesouhlasí. 
Jako poslední se ke slovu přihlásil p. Valchář. Požádal o to, aby se představila nová členka 
Zastupitelstva, MUDr. Tupá,  o které nemá bližší informace. MUDr. Tupá tak učinila.  
 
Další připomínky a náměty nebyly, proto starostka zasedání ukončila. Závěrem připomněla, aby 
Zastupitelé předběžně počítali s mimořádných zasedáním dne 17.10.2007,   které se   uskuteční 
v 18:30 h.  
 
 
Zasedání bylo ukončeno  v 19:05 h. 
 
 
 
Jaroslava Plevová                                                                       PhDr.Věra Doušová 
starostka MČ                                                                               radní MČ 
 
  
 
 
Zapsala: B.Kukurová 
Originál zápisu  uložen na ÚMČ 
Za správnost opisu : B.Kukurová 
Ověřovatelé zápisu: pan  Miroslav Malina                       
                                pan  Jaroslav Vokáč 
   


