Zápis z 11. zasedání stavebního výboru
Zastupitelstva MČ Paha-Nebušice
Místo konání: Zasedací místnost Úřadu MČ Praha-Nebušice, Nebušická 128, Praha 6
Doba konání: dne 8.4.2015 v 7,45hod.
Přítomni:
Hosté:

pan Kepka, Härtel, Karásek, paní Kočišová, Kohoutová
pan Komárek, Červený, paní Nejedlá
zástupci - sousedé plánované "Rezidence Pod Hájovnou"

Program:
Parcelní
číslo
98

Věc

Žádost o stanovisko a SP
Doplnění žádosti o stanovisko a SP
Oprava objektu a dostavba garáže objektu Na Skále 126, 160 00
Praha 6 - Nebušice

Číslo jednací

MCPNE 00240/2015
MCPNE 00393/2015

Usnesení:
Žadatel předložil stavebnímu výboru k posouzení cenovou nabídku.
Stavební výbor doporučuje zastupitelstvu MČ Praha - Nebušice tuto
nabídku akceptovat, neboť je ve veřejném zájmu ulici Na Skále
rozšířit.
Hlasování :Pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0.
Usnesení bylo přijato.
8:10 hod odchází pan Kepka.

1200/18
1200/20
1202/2

Žádost o posouzení proj.dokumentace ke staveb.povolení
novostavba rodinného domu - k.ú. Nebušice parc. č. 1200/18,
1200/20, 1202/2

MCPNE 00143/2015

Odloženo do příštího zasedání stavebního výboru, po prostudování
projektové dokumentace vypracuje návrh rozhodnutí paní
Kohoutová, pan Härtel.

1099
1101/2
1103/3

Žádost o závazné stanovisko pro ÚR a SP
MCPNE 00401/2015
stavební úpravy a přístavba rodinného domu a stavení hostovského
domku, Truhlářka 53, Nebušice 164 00 Praha 6
Usnesení:
MČ Praha - Nebušice žádá o doplnění pohledů a řezů
k hostovskému domu. Vzhledem k výraznému navýšení zastavěné
a zpevněné plochy doporučuje MČ Praha - Nebušice úpravu ploché
střechy garáže, např. ozelenění.
Hlasování : Pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0.
Usnesení bylo přijato.

75

Žádost o vydání stanoviska k odstranění stavby
v rámci ohlášení odstranění stavby RD č.p.29 na pozemku parc.č.
75 v ul. Pod Terasami

MCPNE 00423/2015

Po dohodě s žadatelkou se bod odkládá na příští zasedání
stavebního výboru.

921,0922
1231/3

Rozhodnutí
MCPNE 00448/2015
Rozhodnutí MCP6 032136/2014 spis. zn. SZ MCP6
102109/2013/OV/Fr ze dne 12.5.2014, jehož předmětem je povolení
stavby
bytový dům "Rezidence Pod Hájovnou" o 16 bytových jednotkách
včetně napojení na inženýrské sítě a přeložení stávajícího stožáru
VO Praha, Nebušice, Pod Hájovnou,
se ruší a věc se vrací k novému projednání.
Usnesení:
MČ Praha-Nebušice požádá odbor výstavby MČ Praha 6
o informaci, jaký bude následující postup ve věci Rozhodnutí
Odboru stavebního a územního plánu MHMP č.j. MHMP
261228/2015 sp. zn.: S-MHMP 1195289/2014/SUP/He/Ja
o zrušení Rozhodnutí povolení stavby MCP6 032136/2014 spis. zn.
SZ MCP6 102109/2013/OV/Fr ze dne 12.5.2014 a co bude
předmětem projednání. MČ Praha-Nebušice žádá, aby byla i nadále
účastníkem řízení a byla informována o všech krocích.
Hlasování: Pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0.
Usnesení bylo přijato.

1316

Žádost o souhlas s vydáním kolaudačního souhlasu
k.ú. Nebušice
oprava vodní nádrže na pozemku č.parc. 1316, k.ú. Nebušice
v rámci stavby "Stavba č. 0204 - TV Nebušice, etapa 0008 - vodní
nádrž

MCPNE 00464/2015

Stavební výbor bere na vědomí.

989/112

Rozhodnutí
stavební povolení
rodinného domu na pozemku parc.č. 989/112, k.ú. Nebušice

MCPNE 00473/2015

Stavební výbor bere na vědomí.

102,103,104 Rozhodnutí
územní rozhodnutí, povolení výjimek
výjimka z ustanovení čl. 50 odst.(12) bod a) a čl. 56 odst. (1)
vyhlášky 26/1999 Sb. hl. m. Prahy a rozhodnutí o umístění stavby
Přístavba a nástavba rodinného domu č.p. 134 v ul. Na Skále,
Praha - Nebušice

MCPNE 00479/2015

Stavební výbor bere na vědomí.

100,101,
1242/1

Rozhodnutí
územní rozhodnutí, povolení výjimek
výjimka z ustanovení čl. 50 odst.(12) bod a) a čl. 56 odst. (1) a
čl. 8 odst. (4) vyhlášky 26/1999 Sb. hl. m. Prahy a rozhodnutí
o umístění stavby Přístavba rodinného domu č.p.132 ul. Na Skále,
Praha 6 - Nebušice

MCPNE 00480/2015

Stavební výbor bere na vědomí.

754/1
755

Výzva
k účasti na kontrolní prohlídce
stavební úpravy, přístavby a nástavba rodinného domu č.p. 374,
k.ú. Nebušice, ul. Druhého odboje, Praha 6

MCPNE 00489/2015

Stavební výbor bere na vědomí. Zúčastní se paní Kočišová.

1769/2

Rozhodnutí
územní rozhodnutí
rozhodnutí o umístění stavby vrtaná studna pro potřeby zálivky
zahrady a pro pitné účely Praha, Nebušice, Truhlářka

MCPNE 00490/2015

Stavební výbor bere na vědomí.

Družstvo
Pod Purkr.
hájem

Kolaudační souhlas
s užíváním stavby
kolaudační souhlas ucelené části stavby:
STL plynovodního řadu 1PE50 napojeného na stávající STL řad
1PE50 v křižovatce ulic Na Závěji - Za Pohádkou
23 plynovodních přípojek 1PE25 ukončených kulovými kohouty
DN20 a zátkou v kioscích HUP pro 23 RD

MCPNE 00515/2015

Stavební výbor bere na vědomí.

989/112

Žádost o povolení výjimky
MCPNE 00517/2015
ze zákazu vjezdu pro vozidla nad 3,5 t do ulice Na Závěji, Praha 6 Nebušice - výstavba RD
Odkládá se na příští zasedání stavebního výboru. Pan Kepka
sepíše požadavky.

274/1

Usnesení

MCPNE 00518/2015

1029/1
1270

zastavení přezkumného řízení
ve věci pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nazvané
"Hospodářský objekt v ul. K Cíli, Praha - Nebučice, na pozemcích
parc.č.274/1, 1029/1 a 1270, k.ú. Nebušice
Stavební výbor bere na vědomí.
Kontrola, zda bylo odesláno stanovisko MČ Praha - Nebušice
na MČ Praha 6.

1160/4
1160/5

Usnesení
zastavení řízení o odstranění stavby
objekt pro údržbu pozemku na místě odstraněné stavby
pro rekreaci č.e.18 na pozemku parc.č. 1160/4 a 1160/5, k.ú.
Nebušice

MCPNE 00521/2015

Stavební výbor bere na vědomí.

1180/30
1180/31

Rozhodnutí
rozhodnutí o umístění stavby
přístavby rodinného domu č.p. 843 a stavba samostatné garáže
na pozemcích parc.č. 1180/30 a 1180/31 v k.ú. Nebušice
stanovení podmínek pro umístění stavby
stavební povolení
přístavba rodinného domu č.p.843, parc.č. 1180/30, k.ú. Nebušice
a stavba samostatné garáže na pozemku parc.č. 1180/31, k.ú.
Nebušice.

MCPNE 00527/2015

Stavební výbor bere na vědomí.

275/40

Žádost SFŽP o spolupráci v oblasti finanční kontroly
v rámci administrace dotačního programu Nová zelená úsporám
2013

MCPNE 00528/2015

MČ Praha - Nebušice nemá informace o tom, zda místnost
v podkroví byla stavebním úřadem schválená jako obytná, takže se
žadatel musí obrátit na příslušný stavební úřad Prahy 6.

1772
1775/1

Žádost o vyjádření k výstavbě nového anténního systému
společnosti Vodafone Czech Republic a.s
U Gabrielky 201, parc. č. 1772 a 1775/1, k.ú. Nebušice
Usnesení:
Vzhledem k významné pohledové poloze požaduje MČ Praha Nebušice předložení citlivého řešení, které nenaruší krajinný ráz
a doporučuje konzultovat upravené řešení v rozpracovanosti se
stavebním výborem MČ Praha - Nebušice.
Hlasování: Pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0.

MCPNE 00532/2015

Pozvánka IPR hl.m. Prahy na informativní seminář o postupu
prací na MPP pro MČ a následně na individuální informační
schůzku
termín 16.4.2015 15-18 h IPR sál, individuální schůzka dle dohody
Stavební výbor bere na vědomí.

Ing. Markéta Kohoutová
místostarostka a předsedkyně stavebního výboru

MCPNE 00533/2015

