Zápis ze 14. zasedání stavebního výboru
Zastupitelstva MČ Paha-Nebušice
Místo konání: Zasedací místnost Úřadu MČ Praha-Nebušice, Nebušická 128, Praha 6
Doba konání: dne 29.4.2015 v 7,45hod.
Přítomni:
Hosté:

Paní Kohoutová, Kočišová, pan Hartel, Karásek, Kepka.
Pan Komárek, Náprava, paní Nápravová.

Program:
Parcelní
číslo
75

Věc
Žádosti o vydání stanoviska k částečnému odstranění stavby s
následnou rekonstrukcí
RD č.p. 29 na pozemku parc.č. 75 v ulici Pod terasami
Návrh usnesení:
MČ Praha - Nebušice vydává souhlasné stanovisko s částečnou
demolicí.
Hlasování: Pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0.
Návrh usnesení byl přijat.

Odchází pan Kepka.

Nesouhlas se stanoviskem
k č.j. MCPNE 00571/2015 žádost o vydání stanoviska
ke sloučenému řízení ohlášení a územního souhlasu
přístavba a přestavba podkroví rodinného domu č.p. 77 v Praze 6
Nebušicích
Odloženo na příští jednání stavebního výboru.

333/3

Vyjádření
Novostavba vzdělávacího objektu v Nebušicích, Praha, Pod
Hláskem na pozemku parc.č. 333/3 v k.ú. Nebušice.
Paní Kohoutová seznámila členy SV s vypracovaným stanoviskem
souladu s usnesením 13. Zasedání SV.
Stavební výbor vzal na vědomí bez výhrad.

724/1

v

Oznámení
pokračování řízení
ve věci žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu
hospodářského objektu v Praze 6,ul. K Cíli, na pozemku parc.č. 724/1,
k.ú. Nebušice

Usnesení:
MČ Praha - Nebušice schvaluje usnesení - viz. příloha.
Hlasování: Pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0.
Návrh usnesení byl přijat.

1200/18
1200/20
1202/2

Žádost o opětovné posouzení PD ke stavebnímu povolení
na akci Novostavba RD k.ú. Nebušice, č.parc. 1200/18, 1200/20,
1202/2 Praha 6
Usnesení:
MČ Praha - Nebušice vydává nesouhlasné stanovisko. Nově
předložená PD i nadále není v souladu s platným ÚR v bodu č. 6
(nesplňuje požadovaný tvar a sklon střechy) z hlediska prostorových
parametrů jako zásadní. S navrhovaným řešením deklarovali
nesouhlas oba sousedé.
Hlasování: Pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0.
Návrh usnesení byl přijat.

1316

Výzva
k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce
oprava retenční nádrže na pozemku č.parc. 1316, k.ú. Nebušice
včetně výstavby nového požeráku a opravy opěrné zdi (hráz) na
pozemku č.parc. 1276, k.ú. Nebušice
Stavební výbor bere na vědomí.
Zúčastní se paní Kohoutová.

1194/4

Usnesení
zastavení řízení o odstranění stavby
pro podnikatelskou činnost a skladování zahradního nářadí na
pozemku parc.č. 1194/4, k.ú. Nebušice, u RD č.p. 517, ul.
K Šedivce, Praha 6
Stavební výbor bere na vědomí.

1194/4

Sdělení
k oznámení o užívání stavby
pro podnikatelskou činnost a skladu zahradního nářadí na pozemku
dočasné užívání stavby s dočasností do 21.4.2020
Stavební výbor bere na vědomí.

917

Sdělení
k oznámení o užívání stavby
rodinný dům na pozemku parc.č. 917, k.ú. Nebušice, ul.
Pohádky, Praha 6, na místě odstraněného objektu k bydlení

U

Stavební výbor bere na vědomí.

1775/1,1775/2 Oznámení o doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí
ve věci odvolacího řízení vedeného na základě odvolání, které podal
Ing.J.N. proti rozhodnutí spis.zn. SZ MCP6 031593/2014/OV/HB
č.j. MCP6 068455/2014 ze dne 8.9.2014, kterým bylo vydáno
stavební povolení pro stavbu RD, zahradního domku a opěrných zdí
na pozemku parc.č. 1775/1 v k.ú. Nebušice včetně příjezdové
komunikace na pozemcích parc.č. 1775/1 A 1775/2 v k.ú.
Nebušice.
Usnesení:
MČ Praha - Nebušice napíše dovolání na MMR ve věci nepravdivých
údajů ve věci údajného souladu s územním plánem.
Hlasování: Pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0.
Návrh usnesení byl přijat.

362/3

Výzva
k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce
polovina rodinného dvojdomu na místě odstraněného rodinného domu
č.p.370, k.ú. Nebušice, ul. Pod Novou školou , Praha 6
na pozemku parc.č. 362/3, k.ú. Nebušice
Stavební výbor bere na vědomí.

1180/136

Oznámení
o zahájení řízení o odstranění stavby
zahradního domku a tepelného čerpadla na pozemku parc.č.
1180/136, k.ú. Nebušice u rodinného domu č.p. 744, k.ú.Nebušice, ul.
Na Malé Šárce, Praha 6
Stavební výbor bere na vědomí.

Žádost o souhlas s demolicí RD a zároveň o souhlas s
novostavbou RD
RD Lovecká 516, Nebušice, Praha 6
Usnesení:
MČ Praha - Nebušice vydává souhlasné stanovisko s demolicí.
Hlasování: Pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0.
Návrh usnesení byl přijat.

989/162

Žádost o odkoupení pozemku
parc.č. 989/162, k.ú. Nebušice, o výměře 118 m2, dle předloženého
GP č. 1392-110/2014.

Usnesení:
Stavební výbor doporučuje zastupitelstvu MČ Praha - Nebušice záměr
odsouhlasit.
Hlasování: Pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0.
Návrh usnesení byl přijat.

159

Doplnění žádosti o vydání stanoviska k odstranění stavby Statický posudek
k č.j. MCPNE 00407/2015
rodinný dům č.p. 507 na pozemku parc.č. 159 v ul. Sichrovského
Usnesení:
MČ Praha - Nebušice vydává souhlasné stanovisko s demolicí.
Hlasování: Pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0.
Návrh usnesení byl přijat.

Odchází pan Karásek.

1772, 1775/1

Dopnění vizualizace k výstavbě nového anténního systému
společnosti Vodafone Czech Republic a.s.
k č.j. 00532/2015
U Gabrielky 201, parc. č. 1772 a 1775/1, k.ú. Nebušice
Doplněná vizualizace původně předloženého řešení nereaguje na
požadavek předložení citlivého řešení z hlediska krajinného rázu.

98
1242/2

Oznámení
zahájení řízení
stavební úpravy a přístavba rodinného domu č.p. 126, k.ú. Nebušice,
ul. Na Skále, Praha 6 na pozemku parc. č.98, 1242/2
v k.ú. Nebušice
Stavební výbor bere na vědomí.

933

Oznámení
zahájení řízení
objekt k bydlení č.p.364, k.ú. Nebušice, ul. Pod hájovnou, Praha 6
na pozemku parc.č. 933 v k.ú. Nebušice
Stavební výbor bere na vědomí.

1180/136

Výzva
tepelné čerpadlo na pozemku rodinného domu č.p. 744

Praha, Nebušice, Na Malé Šárce
na pozemku parc. č. 1180/136 k.ú. Nebušice
Stavební výbor bere na vědomí.

Ing. Markéta Kohoutová
místostarostka a předsedkyně stavebního výboru

ká 128, Praha 6
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