Zápis z 13. zasedání stavebního výboru
Zastupitelstva MČ Paha-Nebušice
Místo konání: Zasedací místnost Úřadu MČ Praha-Nebušice, Nebušická 128, Praha 6
Doba konání: dne 22.4.2015 v 7,45hod.
Přítomni:
Hosté:

paní Kohoutová, Kočišová, pan Härtel, Karásek, Kepka
pan Komárek

Program:
Parcelní
číslo
333/3

Věc

Vyjádření
novostavba vzdělávacího objektu v Nebušicích Praha, Nebušice,

Číslo jednací

MCPNE 00563/2015

Návrh usnesení:
Stavební výbor nesouhlasí s předloženým záměrem.
Hlasování: Pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0.
Usnesení bylo přijato.

Přichází pan Roman Karásek.

951, 952/1

Oznámení
zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
přístavba a nástavba rodinného domu č.p. 603 v ul. K Lažance,
Praha - Nebušice

MCPNE 00589/2015

Zúčastní se paní Kočišová.

Žádost o vydání stanoviska
ke sloučenému řízení ohlášení a územního souhlasu
přístavba a přestavba podkroví rodinného domu č.p. 77 v Praze 6
Nebušicích
Návrh usnesení:
MČ Praha - Nebušice žádá úpravu projektu. Nový projekt by měl
respektovat symetrii stávajícího objektu. Zateplení na stávajícím
objektu může přesahovat do uličního prostoru, v části přístavby
musí respektovat hranici pozemku. Aby byla zachována stávající
symetrie, doporučuje se pohledově odlišit hmotu přístavby.
Hlasování: Pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0.
Usnesení bylo přijato.

Odchází pan Kepka.

MCPNE 00571/2015

75

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

MCPNE 00606/2015

Žádost byla stažena dne 22.4.2015 č.j. MCPNE 00641/2015.

204
205/7

Žádost o vydání stanoviska k PD změny stavby před
dokončením včetně udělení souhlasu s výjimkou z OTP
na akci "RD Nebušice - p. Veliký, k.ú. Nebušice
na pozemku parc.č. 204, 205/7, k.ú. Nebušice

MCPNE 00615/2015

Návrh usnesení:
Stanovisko nelze vydat, neboť nelze porovnat povolený a
realizovaný stav (jaké byly povoleny a realizovány odstupové
vzdálenosti KPP, KP a KZ ). Žádáme o doložení písemného
souhlasu sousedů a realizovaným stavem a plnou moc stavebníka.
Hlasování : Pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0.
Usnesení bylo přijato.

Výzva
22 RD Pod
Purkrabským k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce
technická vybavenost pro "22 RD Pod Purkrabským hájem",
hájem
na pozemcích č.parc. 989/92, 989/117, 989/145, 989/96, 989/153,
989/97, 989/125, 989/99, 989/127, 989/100, 989/98, 989/101,
989/136, 1231/2, k.ú. Nebušice při ulici Na Závěji a Dubová P-6

MCPNE 00625/2015

stavba obsahuje:SO 02 Místní komunikaci, SO 09 Veřejné osvětlení
Stavební výbor bere na vědomí.

148,149,150

Rozhodnutí
změna stavby před jejím dokončením
přístavba a nástavba rodinného domu č.p. 167, k.ú. Nebušice
ul. Sichrovského, Praha 6
povolení prodloužení lhůty pro dokončení stavby + podmínky pro
provedení stavby

MCPNE 00626/2015

Stavební výbor bere na vědomí.

1265

Oznámení
zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
Terénní úpravy - obnova polní cesty Praha, Nebušice
14.5.2015 v 9:00 hodin na ÚMČ Prahy 6, 3. patro, kanc.č. 310

MCPNE 00627/2015

Stavební výbor bere na vědomí.
Zúčastní se pan Roman Karásek.

724/1

Oznámení
pokračování řízení
ve věci žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu

MCPNE 00631/2015

SV připraví připomínky a na příštím SV vydá stanovisko.

217/2
1253/2
220/2
220/1

Územní souhlas
souhlas s umístěním stavby
Kanalizační a vodovodní přípojka pro objekt fotbalového hřiště
Praha, Nebušice, V Hliništi na pozemku parc.č. 217/2, 1253/2,
220/2, 220/1
(pro objekt při fotbal. hřišti na pozemku parc.č.216 k.ú. Nebušice)

MCPNE 00633/2015

Stavební výbor bere na vědomí.

217/2
220/2
1253/2

Územní souhlas
souhlas s umístěním stavby
vodovodní a kanalizační přípojka Praha, Nebušice, V Hliništi na
pozemku parc.č. 217/2, 220/2, 1253/2 v k.ú. Nebušice
(pro plánovaný šatnový objekt patřící ke sportovišti na pozemku
parc.č. 214/2, k.ú. Nebušice

MCPNE 00635/2015

Stavební výbor bere na vědomí.

219/2
1253/2

Územní souhlas
MCPNE 00636/2015
souhlas s umístěním stavby
vodovodní přípojka pro pozemek parc.č. 219/2 k.ú. Nebušice Praha,
Nebušice, V Hliništi na pozemku parc.č. 219/2, 1253/2
v k.ú. Nebušice
(pro pozemek parc.č. 219/2 pro plánované připojení stavby
rodinného domu)
Stavební výbor bere na vědomí.

614

Ověření
zjednodušené dokumentace stavby
ověření dle § 125 stavebního zákona zjednodušené dokumentace
Stavební výbor bere na vědomí.
Doplněno :

MCPNE 00634/2015

Žádosti č.j. MCPNE 00550/2015 a MCPNE 00517/2015 o výjimky
ze zákazu vjezdu do ulice Na Závěji a Za Pohádkou,
projednávané na SV 15.4.2015
Návrh usnesení:
MČ Praha - Nebušice neschvaluje výjimku vzhledem ke špatnému
technickému stavu ulice Na Závěji.
Pokud bude vyjasněn způsob opravy této komunikace (termín,
financování, zhotovení), bude upraven dopravní režim.
Hlasování: Pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0.
Usnesení bylo přijato.

Úprava usnesení ve věci žádosti pana Hanuse č.j. MCPNE
00548/2015:
Usnesení:
MČ Praha - Nebušice vydává souhlasné stanovisko. MČ Praha Nebušice požaduje doložit řešení staveništní dopravy. Stavební
výbor upozorňuje na platné dopravní omezení v ulici Na Závěji.
Hlasování : Pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0.
Usnesení bylo přijato.

Plošná deratizace
Z důvodů výskytu většího množství potkanů se dne 29.4.2015
v dopoledních hodinách bude konat plošná deratizace. Nástrahy
budou uloženy v kanalizačním řadu.
Občané, kteří mají zájem položit jedovaté nástrahy u svých
nemovitostí, mohou kontaktovat PVK, paní Lenku Lainerovou,
tel. 220 414 377, mobil 606 608 616, e-mail:
zdenka.lainerova@pvk.cz.

Ing. Markéta Kohoutová
místostarostka a předsedkyně stavebního výboru

