Zápis z 8. zasedání stavebního výboru
Zastupitelstva MČ Paha-Nebušice
Místo konání: Zasedací místnost Úřadu MČ Praha-Nebušice, Nebušická 128, Praha 6
Doba konání: dne 18.2.2015 v 7,45hod.
Přítomni:

Kohoutová, Kočišová, Karásek, Mojžíš, Härtel, Kepka

Hosté:

Nejedlá, Novotný, Cigánek.

Program:
Parcelní
číslo

Věc

Informace
o podání dopisů občanů Nebušic na úřady ve věci ulice
Závěji

Číslo jednací

MCPNE 00269/2015
Na

Stavební výbor bere na vědomí.
Odchází Kepka.
1200/18
1200/20
1202/2

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

MCPNE 00143/2015

Na situaci se přišla informovat sousedka paní Nejedlá.
Připomínky z 6. zasedání ze dne 4.2.2015 trvají.
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

MCPNE 00240/2015

Přítomen projektant pan Ing. Tomáš Novotný.
Stanovisko k akci - Přístavba zasahuje na pozemky ve
vlastnictví MČ Praha-Nebušice, nově bude umístěna pouze na
pozemku stavebníka. Investor (stavebník) požádá MČ PrahaNebušice o odkup dohodnuté části pozemku.
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.
Osobně se dostavil pan Cigánek s novým návrhem.
Nově předložený podklad neodpovídá dohodě na místním
šetření dne 11.2.2015.

Návrh usnesení:

MCPNE 00172/2015

Stavební výbor vzhledem ke komplikovanosti technických a
majetkovýchpoměrů nedoporučuje zastupitelstvu MČ Praha Nebušice odprodej navrhovaných pozemků. Souhlasí se
zachováním přístupu k pozemku z obecních pozemků.
Hlasování: Pro-5, proti-0, zdržel se-0.
Usnesení bylo přijato.
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.
Úkol trvá.
808/2

Sdělení
k oznámení o užívání stavby
přístavba a nástavba rodinného domu č.p. 422,
Nebušice, ul. Pod Starou školou, Praha 6

MCPNE 00258/2015
k.ú.

Stavební výbor bere na vědomí.
Upozornit ÚMČ P6 na zjevný omyl v adrese, parc. Č. se nalézá
na rohu ulic Nad Želivkou a U Pohádky.

Sdělení
k žádosti o udělení výjimky pro navýšení zastavěné plochy pro
stavbu:

MCPNE 00265/2015

stavební úpravy, přístavba a nástavba rodinného domu
č.p. 603 v k.ú. Praha-Nebušice v ul. K Lažance
Stavební výbor bere na vědomí.
362/1
362/3

Žádost o vyjádření k dokumentaci pro vydání ÚS
na změnu el. pilíře
novostavba poloviny rodinného dvojdomu - změna polohy
elektroměrného pilíře na pozemku parc.č. 362/1 a 362/3, k.ú.
Nebušice, ul. Pod Novou školou

MCPNE 00271/2015

Návrh usnesení.
Stavební výbor vydává souhlasné stanovisko.
Hlasování: Pro-5, proti-0,zdržel se-0.
Usnesení bylo přijato.
1200/29
1202/32

Rozhodnutí
stavební povolení
na stavbu rodinného domu o 3 bytových jednotkách, ulice
Nebušická Praha 6, k.ú. Nebušice
Stavební výbor bere na vědomí.

Ing. Markéta Kohoutová
místostarostka a předsedkyně stavebního výboru

MCPNE 00280/2015

