Zápis z 7. zasedání stavebního výboru
Zastupitelstva MČ Paha-Nebušice
Místo konání: Zasedací místnost Úřadu MČ Praha-Nebušice, Nebušická 128, Praha 6
Doba konání: dne 11.2.2015 v 7,45hod.
Přítomni:

Kohoutová, Kočišová, Karásek, Härtel, Kepka, Mojžíš.

Hosté:

Tomek J., Kubišová, Cigánek, Pohan, Válová,

Program:
Parcelní
číslo
989/158
989/157

Věc

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

Číslo jednací

MCPNE 00172/2015

Stavební výbor navrhuje šetření na místě a ústní
Šetření proběhne okamžitě.
1277

Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě.

MCPNE 00187/2015

Stavební výbor odkládá bod na příští zasedání. Právní
náležitosti zjistí JUDr. Holub.
989/112

Žádost o vyjádření k Dokumentaci pro ohlášení
akce pro účely řízení na OV ÚMČ P6.
novostavba rodinného domu č. 2 manželé Tomkovi
soubor 17 RD Pod Purkrabským hájem

MCPNE 00181/2015

Návrh usnesení:
MČ Praha-Nebušice vydává souhlasné stanovisko
k předložené dokumentaci.
Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
989/1

Oznámení
změna termínu ústního projednání a pozvání
k ústnímu jednání.
Změna územního rozhodnutí týkající se jednoho
z umístěných rodinných domů Praha, Nebušice

MCPNE 00204/2015

Stavební výbor bere na vědomí.
989/120

Usnesení
oprava zřejmých nesprávností
Změna územního rozhodnutí týkající se jednoho
z umístěných rodinných domů Praha, Nebušice opraveno
: "na pozemku parc.č. 989/120 v k.ú. Nebušice"

MCPNE 00222/2015

Stavební výbor bere na vědomí.
1000/1

Výzva
vyjádření k podanému odvolání
reklamní panel sestávající ze dvou inzertních ploch

MCPNE 00232/2015

MČ trvá na původním nesouhlasném stanovisku z
bezpečnostních důvodů, viz č.j. MCPNE 806/08 ze dne
30.9.2008 a protože by stavba narušovala ráz krajiny,
viz č.j. MCPNE 1522/12 ze dne 23.10.2012.
98
1242/2

Žádost o stanovisko a SP
oprava objektu a dostavby garáže Objektu Na Skále
č.p. 126, 160 00 Praha 6 - Nebušice
žádost o stanovisko k projektové dokumentaci
Źádáme stavebníka, aby ověřil, zda navrhovaný objekt
nezasahuje na pozemek městské části, dále zda nová
zastavěnost je v souladu s požadovaným procentem.
Dále je tu otázka vsakování, která je navržená na
pozemku městské části.
Stavební výbor odkládá bod k projednání na další
zasedání, až stavebník dokumentaci opraví.

Ing. Markéta Kohoutová
místostarostka a předsedkyně stavebního výboru

MCPNE 00240/2015

