Zápis z 22. zasedání stavebního výboru
Zastupitelstva MČ Praha-Nebušice
Místo konání: Zasedací místnost Úřadu MČ Praha-Nebušice, Nebušická 128, Praha 6
Doba konání: dne 23.6.2015 v 8,00hod.
Přítomni:Ing. Markéta Kohoutová, Ing.arch. Zuzana Kočišová, Ing. arch. Hanuš Härtel,
pan Roman Karásek, Prof.RNDr. Tomáš Kepka DrSc.
Hosté:

Omar Abdel-Nasser, sousedé pana Nassera manželé Nejedlí,
paní Lomičová, pan starosta Ing. Viktor Komárek, Ing. arch. Karel Kindl,
pan Zálibnický.

Program:
Věc
Parcelní
číslo
K ústní konzultaci se dostavil pan Omar Abdel-Nasser ve věci stavby
RD na pozemku parc.č. 1200/18, 1200/20 a 1202/2, k.ú. Nebušice,
ul. Nebušická, Praha 6.

Číslo jednací

Dostavili se sousedé manželé Nejedlí a paní Lomičová, investor stavby
pan Omar Abdel-Nasser.
Nedostavila se projektantka a žadatel nedonesl upravenou projektovou
dokumentaci.
Ze strany MČ Praha - Nebušice stále platí stanovisko nutnosti
předložit kompletní dokumentaci korespondující s platným ÚR. Kopie
stanovisek vydaných MČ Praha - Nebušice byly při jednání předány
také sousedům a panu Nasserovi.
Investor se domluvil se sousedy na individuální schůzce.

300

Ke konzultaci ve věci :
Doplnění k žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci
(k č.j. MCPNE 00767/2015, 00875/2015, 00924/2015, 00973/2015).
Akce "Novostavba bytového domu v Nebušicích - změna stavby"
na pozemcích parc.č. 300 k.ú. Nebušice.
se osobně dostavili zástupce investora pan Zálibnický a Ing.Karel
Kindl.
Žadatelé donesli pohledy na nové řešení fasády.
Předložená dokumentace nepřekračuje stavební povolení.
Stavební výbor konstatuje, že předložená dokumentace nepřekracuje SP.
MČ Praha - Nebušice vznesla dotaz na odbor výstavby MČ Praha 6, zda
platí stavební povolení na stavbu bytového domu.
Stavební výbor zpracuje stanovisko a vydá na příštím zasedání.
Odchází Ing.arch. Hanuš Härtel.

Žádost o vydání stanoviska ke sloučenému řízení ohlášení a
územního souhlasu
ve věci přístavby rodinného domu č.p. 77 v Praze 6 - Nebušicích.
MČ Praha - Nebušice vydala souhlasné stanovisko.

00982/2015

464
1311
1208/1

Výzva
k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce
stavba rodinného domu na pozemku č.parc. 464, k.ú. Nebušice, chodníku
na pozemku č.parc. 1311, k.ú. Nebušice, přípojky inž. sítí vody, kanalizace
napojených na řad a stoku na pozemklu č.parc. 1208/1, Praha 6, Nebušice
termín 16.7.2015 v 9,30 hodin

00984/2015

Stavební výbor bere na vědomí.
Stavební výbor pověřuje Ing. Zuzanu Kočišovou.

463
1311

Výzva
k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce
stavba rodiiného domu na pozemku parc.č. 463, chodník na pozemku č.parc.
1311, k.ú. Nebušice, při ulici Nebušická a U Sokolovny, Praha 6
termín 16.7.2015 v 9,00 hodin

00985/2015

Stavební výbor bere na vědomí.
Stavební výbor pověřuje Ing. Zuzanu Kočišovou k účasti na kontrolní prohlídce.

1180/136Rozhodnutí
povolení výjimky
pro dodatečné povolení stavby - zahradní domek na pozemku rodinného
domu č.p. 744 Praha, Nebušice, Na Malé Šárce na pozemku parc.č.
1180/136 v k.ú. Nebušice.
lze de do 15 dnů ode dne doručení odvolat

0992/2015

Stavební výbor bere na vědomí.

276/1

Žádost o vyjádření ke stavebnímu povolení
na výstavbu komunikace v lokalitě Pod Hřbitovem, Praha, Nebušice, č.parc.
276/1, k.ú. Nebušice.

00993/2015

Stavební výbor odkládá bod na příští zasedání stavebního výboru.

15 RD Žádost o vyjádření ke stavebnímu povolení
na výstavbu splaškové kanalizace a vodovodu pro 15 RD v lokalitě
Pod
Pod Hřbitovem, Praha Nebušice, k.ú. Nebušice
Hřbitovem
Stavební výbor odkládá bod na příští zasedání stavebního výboru.

00994/2015

951
952/1

Oznámení
o zahájení stavebního řízení
stavební úpravy, přístavba a nástavba RD č.p. 603, k.ú. Nebušice, ulice
K Lažance, Praha 6 na pozemku parc.č. 951, 952/1 v k.ú. Nebušice

00998/2015

Stavební výbor bere na vědomí.

989/120 Rozhodnutí
stavební povolení
rodinného domu na pozemku parc.č. 989/120, k.ú. Nebušice, Praha 6.

01003/2015

Stavební výbor bere na vědomí.

Žádost o předběžnou konzultaci změny stavby
při ulici Sichrovského, Praha 6 Nebušice - oprava stávajících kabelů NN.

01007/2015

Stavební výbor pověřuje k projednání s Elektroštikou Ing. arch. Zuzanu
Kočišovou, stanovisko bude vydáno příští zasedání stavebního výboru.

183
184
185

Usnesení
zastavení řízení
změna stavby před dokončením - Novostavba rodinného domu na místě
zastavení řízení
změna stavby před dokončením - Novostavba rodinného domu na místě
rodinného domu č.p. 174 v křížení ulic V Uličkách a V Hliništi, Praha Nebušice na pozemcích parc.č. 183, 184, 185 v k.ú. Nebušice.

01017/2015

Stavební výbor bere na vědomí.

204
205

Rozhodnutí
povolení výjimky
na využívání území, pro dodatečné povolení stavby - terasa rodinného domu
sloužící jako přístřešek pro parkovací stání + venkovní schodiště Praha,
Nebušice na pozemku parc.č.204,205 v k.ú. Nebušice.

01018/2015

Stavební výbor bere na vědomí.

274

Oznámení
pokračování řízení
ve věci žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu hospodářského
objektu na pozemku parc.č. 274/1 v k.ú. Nebušice.

00949/2015

Stavební výbor byl informován o zaslání dopisu MČ Praha 6, OV
č.j. MCPNE 00949/2015, kterým byla vyžádána kompletní opravená
dokumentace.

Ing. Markéta Kohoutová
místostarostka a předsedkyně stavebního výboru
MČ Praha - Nebušice

