Zápis z 6. Zasedání stavebního výboru
Zastupitelstva MČ Paha-Nebušice
Místo konání: Zasedací místnost Úřadu MČ Praha-Nebušice, Nebušická 128, Praha 6
Doba konání: dne 4.2.2015 v 7,45hod.
Přítomni:

Kohoutová, Kočišová, Mojžíš,Karásek, Härtel, Kepka,
Macháček

Hosté:
Program:
Parcelní
číslo
989/120

Věc

Oznámení
zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu
jednání
Změna územního rozhodnutí č.j. MCP6 018278/2011
ze dne 31.3.2011, které bylo změněno územním
rozhodnutím č.j. MCP6 077843/2014 ze dne 6.10.2014
změna novostavby rodinného domu umístěného výše
uvedeným rozhodnutím Praha, Nebušice

Číslo jednací

MCPNE 00140/2015

Stavební výbor bere na vědomí.
Změna je možná, požadujeme zachování jednotného
architektonického rázu se šikmými střechami.

1200/18
1200/20
1202/2

Žádost o posouzení projektové dokumentace
ke stavebnímu povolení na akci:
novostavba rodinného domu

MCPNE 00143/2015

Návrh usnesení:
Dokumentace není úplná, na základě toho nemůžeme
vydat stanovisko. Požadujeme doplnění kompletní
projektové dokumentace včetně studie oslunění a osvětlení
sousedních objektů.
PD není v souladu s ÚR s bodem č. 6 - sklon střechy.
Stavební výbor ověří, zda byl zachován dle bodu č. 4 ÚR
pás zeleně mezi domy, požadujeme doplnit situaci pro ÚR.
Dále není v souladu s bodem č. 9 ÚR, kde je stanoveno, že
parcela č. 1202/2 a1202/16 nebude oplocena ani využívána
jako užitková zahrada.
Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

989/112

Žádost o vyjádření k Dokumentaci pro ohlášení
akce pro účely řízení na OV ÚMČ P6.
novostavba rodinného domu č. 2 manželé Tomkovi

MCPNE 00181/2015

soubor 17 RD Pod Purkrabským hájem
Žádost byla stažena telefonicky u paní Káškové.

250

Rozhodnutí
dodatečné povolení stavby
stavební úpravy a nástavba hospodářského objektu
na pozemku parc.č. 250, k.ú. Nebušice, u objektu č.p.
110, náměstí Padlých, Praha 6, za účelem změny
užívání z kanceláří se zázemím na byt správce

MCPNE 00174/2015

Stavební výbor bere na vědomí.
Stavební výbor pověřuje Mojžíše, zda byly požadavky
naplněny.

989/158
989/157

Žádost o projednání přístupové cesty na pozemek
domu č.p. 900
Zájem o odkoupení pozemků parc.č. 989/158, 989/157.

MCPNE 00172/2015

Odloženo na příští stavební výbor na 8,30 hod.

1277

Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě
k pozemku parc.č. 1277-

MCPNE 00187/2015

Právní náležitosti zjistí JUDr. Holub.

1180/30
1180/31

Oznámení
o spojení územního a stavebního řízení a zahájení
společného řízení
přístavby rodinného domu č.p.843, parc.č. 1180/30 k.ú.
Nebušice, a stavba samostatné garáže na pozemku
parc.č. 180/31, k.ú. Nebušice

MCPNE 00198/2015

Stavební výbor bere na vědomí.

Sdělení
k žádosti o zařazení manželů Kepkových mezi účastníky
územních a stavebních řízení v lokalitě Pod Purkrabským
hájem.
Stavební výbor bere na vědomí.

Ing. Markéta Kohoutová

MCPNE 00205/2015

místostarostka a předsedkyně
stavebního výboru

