Zápis z 15. zasedání stavebního výboru
Zastupitelstva MČ Praha-Nebušice
Místo konání: Zasedací místnost Úřadu MČ Praha-Nebušice, Nebušická 128, Praha 6
Doba konání: dne 6.5.2015 v 7,45hod.
Přítomni:
Hosté:

paní Kohoutová, Kočišová, pan Hartel, Kepka, Karásek (na poslední
bod)
Pan Komárek

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

Číslo jednací
MCPNE 00642/2015

Návrh usnesení:
MČ Praha - Nebušice vydává souhlasné stanovisko s částečnou
demolicí.
Zachována zůstane část původního objektu, který hraničí s ulicí
Pod Terasami a je významným prvkem vytvářející charakter úzké
uličky v historické "domkářské" části Nebušic. Původní objekt bude
upraven pro nové využití jako zahradní domek pro skladování
zahradního nábytku, ovoce apod.
Pro demolici bude vypracován projekt odstranění stavby.
MČ Praha - Nebušice souhlasí s umístěním nového objektu
na západní hraně pozemku. Souhlas je podmíněn doložením výsledků
geologického průzkumu a souhlasem sousedů s novým umístěním
stavby.
Hlasování: Pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0.
Návrh usnesení byl přijat.

Stavební povolení
Dopis občanů Nebušic z ulice Na Závěji ve věci výstavby domů
Za Pohádkou a Purkrabský háj.
Odchází pan Kepka.
Návrh usnesení:
MČ Praha - Nebušice doporučuje prodloužení platnosti zákazu
vjezdu nákladních automobilů do ulice Na Závěji. Vjezd nákladních
automobilů bude umožněn PO-PÁ 8.30 až 12.00 hod. Toto
kompromisní rozhodnutí je vydáno na základě protichůdných
žádostí a dopisů občanů i stavebníků. O umožnění individuálního
vjezdu nákladních automobilů do ulice Na Závěji žádali i občané,
kteří zároveň podepsisovali žádosti o omezení nákladní dopravy.
Od stavebníků se požaduje, aby ulici Na Závěji uvedli do
provozuschopného technického stavu a naplnili podmínky
vydaných UR.
Hlasování: Pro - 3, proti - 0, zdržel se - 0.

MCPNE 00705/2015

Návrh usnesení byl přijat.

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

MCPNE 00670/2015

Návrh usnesení:
MČ Praha - Nebušice vydává souhlasné stanovisko za podmínky
barevného řešení tak, aby bylo co nejméně výrazné.
Hlasování: Pro - 3, proti - 0, zdržel se - 0.
Návrh usnesení byl přijat.

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

MCPNE 00676/2015
MCPNE 00571/2015

Odloženo. Čeká se na doplnění žádosti žadatele.

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:
MČ Praha - Nebušice vydává souhlasné stanovisko.
Hlasování : Pro - 3, proti - 0, zdržel se - 0.
Usnesení bylo přijato.

Sdělení
kontrolní prohlídka ve věci užívání poloviny rodinného dvojdomu na
místě odstraněného domu č.p.370, k.ú. Nebušice, ul. Pod Novou
školou, Praha 6 , která se měla konat 7.5.2015,
se bude konat 12.5.20156 v 9:00 hodin

MCPNE 00680/2015

Stavební výbor bere na vědomí.

1160/4

Sdělení
k oznámení o užívání stavby
objekt pro údržbu pozemku, na místě odstraněné stavby pro rodinnou
rekreaci č.e. 18, na pozemku parc.č. 1160/4, k.ú. Nebušice, Praha 6

MCPNE 00703/2015

Stavební výbor bere na vědomí.

Přichází pan Karásek.
22 RD Pod Výzva
k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce
Purkrabským
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
stavba obsahuje:SO 02 Místní komunikaci, SO 09 Veřejné osvětlení
termín 28.4.2015 v 9,00 hodin
Stavební výbor odkládá na příští stavební výbor.
Prověří paní Kohoutová a Kočišová.

Ing. Markéta Kohoutová
místostarostka a předsedkyně stavebního výboru

MCPNE 00625/2015

