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Městská část Praha-Dolní Chabry 
 

Zastupitelstvo městské části 
 

Zápis č. 08/07/ ZMČ  ze dne 17.10.2007 
 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni:  - 
Neomluveni:   Bc. Dvorská, p. Malina a p. Valchář 
Hosté:        zástupce firmy BAUHAUS a VW WACHAL 
Návrhový výbor:   pan Šír, Ing. Pexa 
Ověřovatelé zápisu:  MUDr. Tupá, Mgr. Vostřáková 
 
Navržený program 8. zasedání Zastupitelstva MČ: 
 

1. Kontrola zápisu ze 7. zasedání ZMČ 
2. Odkoupení pozemku – rozšíření ulice Ulčova 
3. Volba předsedy finančního výboru 
4. Pověření podpisem doložky 
5. Kontrola hospodaření příspěvkových organizací 
6. Dodatečné úpravy v ulici Krbická 
7. Návrhy na změnu územního plánu hl.m. Prahy 
8. Podnět na změnu územního plánu - Bauhaus 
9. Zpráva o stavbě Multifunkčního centra 
10. Různé 

 
Zasedání ZMČ bylo zahájeno v 18:35 h. 
  
Starostka přivítala přítomné, konstatovala, že Zastupitelstvo je usnášení schopné a zahájila 8. zasedání 
ZMČ. Do návrhového výboru byli zvoleni pan Šír a Ing. Pexa, za ověřovatele byly zvoleny MUDr. 
Tupá a Mgr. Vostřáková. Proběhlo hlasování – oba návrhy byly schváleny všemi přítomnými hlasy. 
Poté byl schvalován celkový program zasedání. Proběhlo hlasování, program byl schválen všemi 
přítomnými hlasy. 
Hlasování :    Pro : 11  Proti : 0 Zdržel se : 0 
 
ad 1) Kontrola zápisu ze 7. zasedání ZMČ  proběhla bez připomínek. 
 
ad 2) Starostka přednesla návrh usnesení č. 045/07 ZMČ – odkoupení  4 m2 pozemku v Ulčově ulici.  
Zastupitelstvo souhlasí s odkoupením 4 m2 pozemku parc.č. 1472, k.ú. Dolní Chabry, z majetku 
v podílovém vlastnictví pí Střešňákové, pí Janďourkové a Ing. Štykarové za cenu 1.500,- Kč/m2 
(celková cena 6.000,- Kč) do majetku MČ Praha-Dolní Chabry. Pozemek je nutné vykoupit z důvodu 
rozšíření ulice Ulčova s navazujícím chodníkem. Proběhlo hlasování, návrh byl schválen. 
Hlasování :   Pro : 11  Proti : 0 Zdržel se : 0 
 
 
ad 3)  Starostka předložila  návrh usnesení č.046/07 ZMČ – volba předsedy finančního výboru. 
V průběhu projednávání tohoto bodu se na zasedání Zastupitelstva dostavil Ing. Novák, který se 
omluvil za pozdní příchod. Poté jednání pokračovalo v počtu 12 členů ZMČ. Zastupitelstvo 
v důsledku zániku mandátu předsedy finančního výboru Ing. Korejčíka,  zvolilo novým předsedou 
finančního výboru MUDr. Martu Tupou. Proběhlo hlasování, návrh byl přijat. 
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Hlasování :  Pro : 11  Proti : 0 Zdržel se : 1 
 
 
ad 4)   Starostka seznámila členy ZMČ s návrhem  usnesení č. 047/07 ZMČ – pověření podpisem 
doložky. Na základě § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů pověřilo Zastupitelstvo podpisem doložky Ing. Miloslava Pexu a pana Jaroslava Vokáče. 
Proběhlo hlasování, návrh byl přijat. 
Hlasování :  Pro : 11  Proti : 0 Zdržel se : 1 
 
ad 5)   Starostka přednesla návrh usnesení č. 048/07 ZMČ – kontrola hospodaření příspěvkových 
organizací za rok 2006. Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru, který provedl 
kontrolu hospodaření v PO ZŠ Spořická a  v MŠ Bílenecké náměstí a souhlasí s navrhovaným 
opatřením. V MŠ Chaberáček, kde byl audit proveden soukromou firmou  kontrolou vybraných 
dokladů, nebyly shledány nedostatky a proto opatření uložena nebyla. Proběhlo hlasování a návrh byl 
přijat. 
Hlasování :  Pro : 12  Proti : 0 Zdržel se : 0 
 
ad 6)   Starostka předložila návrh usnesení č. 049/07 ZMČ – dodatečné úpravy v ulici Krbická. 
Seznámila přítomné s problematikou, která úzce souvisí s projektovou dokumentací a od jejíž  
přípravy po realizaci uběhl delší časový úsek. Současný  návrh vzešel z jednání, které se uskutečnilo 
dne 21.09.2007 z podnětu účastníka řízení p. Malého a předložila jej firma ZAVOS. Do diskuze se 
zapojili MUDr. Dvořák, p. Vokáč, p Šíř, Ing. Pexa, Ing. Borhy a Ing. Nigrinová. MUDr. Dvořáka a 
Ing. Nigrinovou zajímala současná šíře vozovky. Starostka odpověděla, že po rekonstrukci má 
vozovka 3 m. Pan Šír navrhl, aby byl na krajnici   vybudován  barevně rozlišený chodník na  úrovni 
vozovky stejně jako v obytných zónách. Z pohledu řidiče, který komunikaci projížděl vozidlem, bude 
docházet k problémům při střetu maminek s kočárky, které nemají možnost úhybného manévru při 
současném řešení, protože vyvýšený okraj vozovky jim to neumožňuje. Myslí si, že současné řešení 
má pouze zabránit průjezdu kamionů, aby na vyvýšený okraj nenajížděly. Pan Vokáč mu oponoval 
názorem, že právě nezpevněná plocha průjezdu kamionů zabrání, zatímco srovnání chodníku 
s komunikací na stejnou úroveň průjezd kamiónů umožní. Ing. Pexa navrhl zúžení komunikace v celé 
délce na 2,2 m, aby tudy kamióny vůbec projíždět nemohly, a jednosměrný provoz na komunikaci. 
Konstatoval, že řidiči, kteří tudy budou projíždět, se pohybují v obytné zóně, podle toho se musí 
chovat a  kamiony do obytné zóny nepatří. Je názoru, že původní chyba se stala již v projektu a je věcí 
projektanta, aby ji vyřešil. Ing. Borhy se zeptal, kdo tuto úpravu komunikace požaduje. Starostka mu 
odpověděla, že současná  změna vyplynula z jednání, které bylo vyvolané účastníkem řízení  panem 
Malým. Dále členy ZMČ informovala o tom, že  v současnosti je vzhledem k rozdílným postojům 
zúčastněných stran kauza Krbická v soudním řízení a výsledek prozatím není znám. Zastupitelstvo  
předložené dodatečné úpravy neschválilo. Proběhlo hlasování, návrh byl přijat. 
Hlasování :  Pro : 12  Proti : 0 Zdržel se : 0 
 
ad 7)   Starostka přednesla návrh usnesení č. 050/07 ZMČ –  návrh změn územního plánu. Starostka  
přečetla připomínky a podněty MČ zahrnující dopravu, veřejnou zeleň, sport a rekreaci a připomínky 
k letecké dopravě. Zastupitelstvo schválilo návrh změn ÚP hl.m. Prahy pro území MČ Praha-Dolní 
Chabry dle přílohy usnesení, která je jeho nedílnou součástí. Proběhlo hlasování, návrh byl přijat. 
Hlasování :  Pro : 11  Proti : 0 Zdržel se : 1 
 
ad 8)   K projednávání návrhu č. 51/07 ZMČ  - podnět na změnu územního plánu na pozemcích firmy 
Bauhaus byl přizván její zástupce. Starostka jej přivítala a přednesla žádost firmy Bauhaus na změnu 
územního plánu. Firma Bauhaus spojuje vydání souhlasu s postoupením svých pozemků, na kterých 
by mohla být  na Ústecké ulici vybudovaná okružní křižovatka, se změnou územního plánu na 
pozemcích Bauhausu, kde má firma záměr vybudovat prodej „drive in“. Dříve, než zástupci Bauhausu 
odevzdala slovo, informovala členy ZMČ o jednání s Ing. Novotným, který pro BESIP zpracovává 
studii přechodu pro chodce u Bauhausu, kde v současnosti chybí. Studie navrhuje v tomto místě 
zúžení Ústecké do 2  jízdních pruhů, čímž by mělo dojít ke zklidnění a zpomalení dopravy. Pak by 
uvedená křižovatka pozbyla svého smyslu. Poté předala zástupci firmy Bauhaus slovo. Ten představil  
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nový projekt firmy „drive in“, který mimo jiné znamená redukci veřejné zeleně za prodejnou 
Bauhausu, což úzce souvisí  se změnou územního plánu – změnou ve funkci pozemků z pozemků ZP 
(parky, zahrady, hřbitovy) na funkční využití ZOB (obchodní). Pokud bude okružní křižovatka 
realizována, zabere část pozemku Bauhausu u komunikace Ústecká. V takovém případě je firma 
Bauhaus ochotná se  těchto pozemků vzdát ve prospěch města za podmínky, že MČ podá návrh na 
změnu ÚP, který firmě Bauhaus umožní realizaci představovaného projektu. Proto se firma Bauhaus 
obrací s podnětem na změnu ÚP na zástupce MČ. Z diskuze, do které se zapojila většina členů ZMČ, 
vyplynulo několik závažných připomínek a dotazů : v případě vybudování přechodů pro chodce, 
pozbývá okružní křižovatka smysl a není nutno měnit ÚP, jaká by byla kompenzace za úbytek veřejné 
zeleně ze strany Bauhausu v případě, že dojde ke změně ÚP a křižovatka nebude realizována,  
nedojde-li v případě realizace projektu „drive-in“ k dalšímu nárůstu dopravy a kolik m2 zeleně by při 
této realizaci bylo zlikvidováno. Po zodpovězení těchto dotazů starostka přítomné informovala  o 
předběžných jednáních o kompenzaci s jednatelem firmy Bauhaus panem Pacalem, což potvrdil i 
přítomný zástupce firmy. Ing. Borhy navrhuje vypustit z usnesení větu, že důvodem žádosti je 
uvažovaná výstavba kruhové křižovatky na Ústecké ulici, která zasáhne pozemek parc.č. 1378/1 
v majetku žadatele. Navrhuje naopak usnesení doplnit o podmínku, za které ZMČ  změnu územního 
plánu schvaluje. O upraveném znění usnesení je hlasováno a ZMČ schvaluje změnu ÚP na pozemcích 
firmy Bauhaus parc.č. 1378/1, 1378/11 a 1378/12 v k.ú. Dolní Chabry za podmínky přijatelné 
kompenzace za úbytek veřejné zeleně. K projednání této kompenzace Zastupitelstvo zmocňuje 
starostku. Proběhlo hlasování, návrh byl přijat. 
Hlasování :  Pro : 12  Proti : 0  Zdržel se : 0 
Poté starostka poděkovala zástupci firmy Bauhaus za účast a zasedání pokračovalo dalším bodem 
programu. 
 
ad 9)   Jako poslední projednávané usnesení předložila starostka návrh usnesení č. 052/07 ZMČ – 
zprávu o stavbě Multifunkčního Centra.  Za firmu Wachal přivítala p. Gyuriczka, seznámila přítomné 
se situací a poté vyzvala  členy Zastupitelstva k dotazům. Ing. Pexa se pozastavil nad celkovým 
stavem stavby, která měla být odevzdána po 2. upraveném harmonogramu k 31.10.007. V současnosti 
je zcela evidentní, že se tak nestane, proto požaduje od firmy Wachal vysvětlení. Ing. Nigrinová 
položila kromě otázky, jaký je důvod, že stavba není hotová,  otázku, jaký je reálný termín dokončení. 
Pan Gyuriczek se omluvil, že vzhledem k tomu, že byl jako zástupce firmy Wachal vyslán na poslední 
chvíli, nemá přesné informace termínu dokončení stavby, ale jako hlavní důvod, proč stavba nebude 
dokončena v termínu, uvedl chyby v projektu,  otázku financí a požadavky investora. Pan Vokáč se 
pozastavil nad dlouhodobě nízkým počtem zaměstnanců na stavbě, což považuje ze strany zhotovitele 
za hlavní překážku, proč není dodržen  harmonogram výstavby. Ing. Borhy navrhl, aby na příští 
zasedání  byli  přizváni kromě firmy Wachal, také projektant a TDI. Závěrem bylo dohodnuto, že 
pracovní zasedání ZMČ týkající se M-Centra se uskuteční  dne 8.11.2007  na ÚMČ v kanceláři 
starostky a následně bude  dne 14.11.2007 svoláno 9. mimořádné zasedání Zastupitelstva, které se 
bude zabývat pouze stavbou M-Centra. 
Hlasování :  Pro : 12  Proti : 0 Zdržel se : 0 
 
ad 11)   Různé : 
Starostka informovala členy ZMČ o mailu, který obdržela před zasedáním – žádosti o vyjádření 
k záměru společnosti Chabry Development, s.r.o. Společnost představila MČ návrh koncepce 
stavebního rozvoje na pozemcích v k.ú. Dolní Chabry, v níž počítá s výstavbou bytů a občanské 
vybavenosti. Zastupitelstvo bere na vědomí sdělení společnosti o zahájení prací na přípravě projektové 
dokumentace pro územní rozhodnutí, požaduje však, aby bylo o projektu průběžně informováno. 
V dalším příspěvku starostka informovala členy ZMČ o dopisu  náměstku primátora  MHMP, Mgr. 
Blažkovi, ve kterém vyjadřuje nesouhlas s pojmenováním ulic Liboňovská a Klášterecká, které byly 
pojmenovány bez souhlasu MČ. Současně členům ZMČ předložila návrh TJ SOKOL, která navrhuje 
pojmenování některé z nových ulic jménem maratónce Gustava Peši. Obě skutečnosti vzalo ZMČ na 
vědomí. 
PhDr. Doušová ZMČ informovala o Mezinárodním krajanském festivalu, který pořádá Sdružení  7. 
paprsků za podpory Senátu a MČ Prahy 8 ve dnech 5.11.-11.11.2007. 
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Pan Šír připomenul přítomným, že v pátek 19.10.2007 je uzávěrka Zpravodaje, proto případné 
příspěvky očekává do tohoto termínu. 
Ing. Pexa vznesl dotaz, v jakém časovém rozpětí funguje pro veřejnost městská policie a jak se vyvíjí 
situace kolem zákazu parkování v ulici Ulčova, které bylo již několikrát projednáváno na zasedání 
ZMČ. Tajemnice jej informovala, že v současné době  má MP úřední hodiny pouze  dopoledne a 
rozpis služeb MP je vyvěšen na úřední desce před ÚMČ. K problematice parkování v ulici Ulčova 
uvedla, že v této otázce  byly osloveny všechny kompetentní orgány. V současnosti je celá věc 
v řízení. V případě zájmu je možné nahlédnout do korespondence a s jejím obsahem se  seznámit. 
Poté předala starostka slovo zástupcům z řad veřejnosti. 
O slovo se přihlásila pí Snížková, která ZMČ představila vznikající sdružení na ochranu památek, 
jehož hlavní náplní je záchrana chaberského kostela. Informovala přítomné o začínající spolupráci 
s církví a otevírání kostela pro veřejnost ve spolupráci s PIS ( Pražská informační služba), jejímž 
účelem je medializace a seznámení veřejnosti s touto významnou památkou. Jednou z akcí  byly i  
úspěšné Dny kulturního dědictví, které  za velkého zájmu veřejnosti z celé Prahy proběhly 
v chaberském kostele 15.09.2007. 
Vzhledem k tomu, že 15.12.2007 uplyne 340 let od znovuotevření Kostela sv. Jana Křtitele po válce se 
Švédy,  sdružení  chce  uspořádat oslavu,  jejíž součástí  bude  středověká bitva v dobových kostýmech 
s  občerstvením, o které se postará Hospoda U Míšků. Závěrem prezentace pí Snížková položila 
otázku, zda se MČ nechce do aktivit sdružení na záchranu chaberského kostela zapojit. Pí 
Machytková, která je  aktivním členem nově vznikajícího sdružení, by přivítala zapojení všech složek 
komisí, jejichž vklad by viděla v zajištění kulturní a hudební  složky, spolupráci při zajišťování akcí 
nebo finančním příspěvku na drobné odměny při soutěžích pořádaných pro děti. Starostka  oběma 
představitelkám odpověděla. Především touto formou poděkovala firmě Valmont, která se postarala  o  
výpadek  a opravu elektřiny v průběhu předcházející akce. K otázce spolupráce s MČ a s jednotlivými 
komisemi poznamenala, že je nutné  v časovém předstihu přesně specifikovat požadavky jednotlivým 
složkám a na spolupráci se dohodnout. Co se týče připravované akce na den 15.12.2007, vidí problém 
v tom, že v současné době probíhá rekonstrukce chodníků a komunikací v této lokalitě, což  snižuje 
přístup nejen k samotnému kostelu, ale ohrožuje i průběh akce v jeho bezprostředním okolí. Pí 
Snížková se zeptala,  o jakém druhu dláždění se v případě přístupové cesty ke kostelu uvažuje. 
Starostka odpověděla, že zde bude žulová dlažba. Poté se přihlásil pan Šír, který za kulturní a sociální 
komisi spolupráci nabídl, řekl však, že v případě finanční dotace, již má tato složka finance vázány 
přesně stanoveným programem. Starostka doporučila sdružení požádat o finanční podporu Radu MČ.  
S dalším příspěvkem se přihlásila pí Hiczová, provozovatelka Dětského centra Pod Smrkem, aby 
činnost svého centra představila. Uvedla, že si myslí, že členové ZMČ nejsou o jeho činnosti 
dostatečně informováni, což pociťuje jako negativní dopad na svou práci. Centrum nabízí programy  
pro matky s dětmi od narození po 7 let věku a jeho záměrem je vytvoření podmínek pro mladé rodiny 
s dětmi, aby se v lokalitě, která pro mladé rodiny nenabízí podobné aktivity, cítily lépe. Její vyjádření 
svým vystoupením podpořila Ing. Floriánová. Dle jejího názoru kromě centra pí Hiczové nejsou  
žádné jiné aktivity pro nejmenší děti  a MČ tato skutečnost nezajímá. Dvě dětská hřiště, dvě kapacitně 
nepostačující MŠ a Dětské centrum pí Hiczové jsou na počet obyvatel absolutně nedostatečné. MČ se 
zabývá pouze programem pro starší občany, ale pro mladé se  z jejího pohledu neangažuje. Z řad ZMČ 
zareagovalo několik členů včetně starostky, která se zeptala, co si  Ing. Floriánová pod pojmem „něco 
dělat pro děti“ představuje. Chabry nedisponují žádným dalším vyhovujícím pozemkem na dětské 
hřiště, přesto neustále hledají řešení, a aktivity pro občany jsou přiměřené přidělovaným finančním 
prostředkům. MUDr. Dvořák se zeptal, kde by se měl onen požadovaný prostor najít, Ing. Floriánová 
navrhla budovu M-Centra. Ing. Nigrinová řekla, že podporuje každou iniciativu a aktivitu, ale nelze 
upřednostnit některou z kategorií -  důchodce, děti nebo děti a maminky. Pan Šír poznamenal, že 
iniciativě se meze nekladou a pokud má občan nápad nebo se chce na přípravě některých akcí podílet, 
stačí se obrátit na jednotlivé komise. Akce připravované sociální a kulturní komisí se netýkají zdaleka 
jen důchodců, ale zahrnují i jiné věkové kategorie. S tvrzením Ing. Floriánové, že děti nejmladšího 
věku jsou opomíjeny, nesouhlasí. Jako příklad akcí  pro nejmladší kategorii uvedl aktivity městské 
knihovny, která v posledních třech letech pravidelně organizovala hojně navštěvované pohádkové 
čtení pro nejmenší nebo  např. vánoční program s živým Betlémem. Do diskuze se zapojila i PhDr.  
Doušová, která má bohaté zkušenosti s činností různých sdružení a neziskových organizací. Práci pí 
Hiczové, vyjádřila podporu, ale jak uvedla,  považuje ji za skvělou placenou službu pro maminky 
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s dětmi, tudíž se jedná o podnikatelský záměr. Ing. Floriánovou zmiňovaná mateřská centra v jiných 
MČ jsou především dobrovolnou aktivitou matek na mateřských dovolených, které se chtějí scházet a 
aktivně podílet na výchově dětí podle svých možností. Tyto aktivity nejsou nikým financovány, pouze 
je podobným  sdružením umožněno bezplatné zapůjčení pronajatých prostorů,  které MČ přináleží – 
sály nebo tělocvičny  ZŠ a TJ, případně jiná sportoviště. V případě Chaber je však  výběr značně 
omezen a jeden z mála  vhodných prostorů má v pronájmu právě pí Hiczová. 
V závěrečném příspěvku ze strany ZMČ Ing. Pexa poznamenal, že, i když ZMČ vítá iniciativu a vznik  
nového dětského centra, jedná se především o soukromé podnikání. Přestože je veřejně prospěšné, 
nemůže jej  ZMČ s ohledem na další podnikatelské subjekty podporovat. I kdyby se však jednalo o 
neziskovou organizaci, vzhledem k finančním prostředkům MČ, by šlo jen o podporu symbolickou a 
nepravidelnou. Co se týče prostoru pro tyto aktivity v budově M-Centra, jak navrhla Ing. Floriánová, 
je předčasné o něm uvažovat, protože v současné době  se stavba budovy ještě vyvíjí, není dokončena 
a je možné,  že původně navrhovaná struktura dozná určitých změn. MČ v současnosti jiné vhodné 
prostory nemá. Z pohledu druhé strany by ZMČ  aktivitu ze strany občanů podpořilo, angažovat se je 
možné vždy. Ing. Floriánová řekla, že ona sama je zainteresována v jiné MČ, protože v Chabrech nic 
takového možné  není. Při snaze angažovat se v jedné z komisí byla její účast odmítnuta.  Poté se na ni 
obrátil předseda sociální a kulturní komise, pan Šír, který ji pozval na pravidelné setkání této komise, 
které se koná každou 1. středu v měsíci, bude-li mít  Ing. Floriánová zájem. Jeho pozváním byla 
diskuze ukončena.  
 
Starostka poděkovala přítomným za účast, připomněla termíny pracovního a mimořádného zasedání a 
8. mimořádné zasedání ZMČ  
ukončila ve 21:15 h. 
 
 
 
Jaroslava Plevová                                                                       PhDr.Věra Doušová 
starostka MČ                                                                               radní MČ 
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