Zápis ze 17. zasedání stavebního výboru
Zastupitelstva MČ Praha-Nebušice
Místo konání: Zasedací místnost Úřadu MČ Praha-Nebušice, Nebušická 128, Praha 6
Doba konání: dne 19.5.2015 v 7,45hod.
Přítomni:
Hosté:

paní Kohoutová, Kočišová, pan Karásek, Hartel, Kepka
paní Kvasničková, pan Novotný

Program:
Věc

Parcelní
číslo
873
874

Oznámení
zahájení řízení o změně stavby před dokončením
přístavby a stavební úpravy rodinného domu č.p. 361, k.ú. Nebušice,
ulice V Sídlišti, Praha 6

Číslo jednací

MCPNE 00751/2015

Stavební výbor bere na vědomí.

164
165

Odstranění rodinného domu č.p. 533, parc. č. 165 a 164, k.ú.
Nebušice
Žádost o předběžnou informaci k PD pro ohlášení odstranění stavby
Novostavba RD parc.č. 165, 164, k.ú. Nebušice
Žádost o předběžnou informaci k PD pro územní a stavební řízení
Stavební výbor prokonzultoval dokumentaci s paní Kvasničkovou.

1251

Žádost o obnovu a údržbu polní cesty parc.č. 1251.
Pan Novotný se dostavil se žádostí o údržbu ulice Sichrovského,
vedoucí k jeho pozemkům.
Bylo dohodnuto, že MČ Praha - Nebušice zjistí, zda je vlastníkem
cesty parc.č. 1251 a případně se o ni v rámci údržby polních cest
postará.

300

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci
Novostavba bytového domu v Nebušicích - změna stavby
na pozemcích parc.č. 300, k.ú. Nebušice
Návrh usnesení:
Z předložené dokumentace není zřejmé, o jakou změnu se jedná a
zda je změna v souladu s platným ÚR.
Hlasování: Pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0.
Usnesení bylo přijato.

MCPNE 00767/2015

300

Žádost o povolení užívání dopravní infrastruktury
z důvodů provádění výkopových a stavebních prací stavba bytového domu na parc.č. 300, k.ú. Nebušice

MCPNE 00788/2015

Odkládá se.

1159/2

Žádost o vyjádření - stavební úpravy stávajícího objektu chaty
parc.č. 1159/2, k.ú. Nebušice
vyjádření k PD pro sloučené územní a stavební povolení

MCPNE 00725/2015

Návrh usnesení:
MČ Praha - Nebušice nesouhlasí s předloženým návrhem stavebních
úprav chaty na pozemku parc.č. 1159/2.
Odůvodnění
vypracuje Ing. M. Kohoutová.
Hlasování: Pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0.
Usnesení bylo přijato.

306
305/1

Usnesení
přerušení řízení o odstranění stavby
nepovolená přístavba rodinného domu č.p. 276, ul. Nebušická,
Praha 6 na pozemku parc.č. 306 a 305/1, k.ú. Nebušice

MCPNE 0776/2015

Stavební výbor bere na vědomí.

306
305/1

Oznámení
MCPNE 00777/2015
pokračování řízení a pozvání k ústnímu jednání
přístavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 276, k.ú. Nebušice,
při ul. Nebušická, Praha 6, na pozemku parc.č. 306 a 305/1
v k.ú. Nebušice
Stavební výbor bere na vědomí.
Účastní se Ing. arch. Z. Kočišová.

Zaslání oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z-1772/07
a Z-1892/07 ÚP SÚ hl.m. Prahy
na území MČ Praha 6, k.ú. Dejvice a MČ Praha 13, k.ú. Stodůlky

MCPNE 00780/2015

Stavební výbor bere na vědomí.

1043/1

Výzva
k účasti na kontrolní prohlídce
navážka na pozemku parc.č. 1043/1, k.ú. Nebušice, ul. K Vinicím,
Praha 6

MCPNE 00786/2015

Stavební výbor bere na vědomí, že terénní úpravy byly řádně
oznámeny MČ Praha - Nebušice dne 11.8.2014 a vzaty na vědomí
místostarostou a předsedou výboru výstavby a územního rozvoje Doc.
Ing. akad. arch. Jiřím Mojžíšem.
Účastní se Ing. arch. Z. Kočišová.

183
184
185

Oznámení
zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
Změna stavby před dokončením - novostavba RD na místě RD
č.p. 174 v křížení ulic V Uličkách a V Hliništi, Praha - Nebušice
na pozemku parc.č. 183, 184, 185 v k.ú. Nebušice

MCPNE 00791/2015

Stavební výbor bere na vědomí.
Účastní se Ing. arch. Z. Kočišová a Ing. arch. H.Hartel.

Program Čistá energie Praha 2015
podpora projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných
zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území
hl.m. Prahy. Dotace může být poskytnuta fyzickým i právnickým
osobám.
Lhůta pro podání žádostí 8.6.-30.9.2015. Více na webových
stránkách portalzp.praha.eu .
Stavební výbor bere na vědomí.

Ing. Markéta Kohoutová
místostarostka a předsedkyně stavebního výboru

MCPNE 00787/2015

