Zápis z 9. zasedání stavebního výboru
Zastupitelstva MČ Paha-Nebušice
Místo konání: Zasedací místnost Úřadu MČ Praha-Nebušice, Nebušická 128, Praha 6
Doba konání: dne 25.2.2015 v 7,45hod.
Přítomni: Kohoutová, Karásek, Härtel, Kepka
Omluveni: Mojžíš, Kočišová
Hosté:
Červený, Novotný
Program:
Parcelní
číslo
1277

Věc

Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě.

Číslo jednací

MCPNE 00187/2015

Právní náležitosti zjistí JUDr. Holub.
383/1
383/2
400/1

Výzva
Stavba č. 40506 DPS (dům pečovatelské služby)
Nebušice rozšíření (propojení stávajících objektů)

MCPNE 00287/2015

Stavební výbor bere na vědomí.
Dopis náměstka primátorky PhDr. Matěje Stropnického
ke změnám územního plánu

MCPNE 00300/2015

Stavební výbor pověřuje k vyjádření Holuba.
Na vědomí bude zasláno Kohoutové, Karáskovi, Härtelovi.
989/92
989/145

Kolaudační souhlas
MCPNE 00301/2015
s užíváním stavby vodního díla
vodovodní řad "V-1A" pro veřejnou potřebu PE 100-160x14,6
celkové délky 24,0 m v ul. Na Závěji, Praha 6
splašková kanalizační stoka "S-1A" pro veřejnou potřebu DN
300 celkové délky 19,80 m v ul. Na Závěji , Praha 6
Stavební výbor bere na vědomí.

1160/4
1160/5

Rozhodnutí
dodatečné povolení stavby
objekt pro údržbu pozemku na místě odstraněné stavby pro
rod. rekreaci č. e. 18 na pozemku parc.č.1160/4 a 1160/5,
k.ú.Nebušice

MCPNE 00302/2015

Stavební výbor bere na vědomí.

989/96
989/98
989/99
989/101

Kolaudační souhlas
s užíváním stavby vodního díla
vodovodní řad "V" pro veřejnou potřebu PE100-160x14,6
délky 203,26 m

MCPNE00303/2015

989/145
989/153

vodovodní řad "V1" pro veřejnou potřebu PE100-110x10,0
délky 60,13 m
vodovodní řad "V2" pro veřejnou potřebu PE100-110x10,0
délky 54,56 m
splašková kanalizační stoka "A" pro veřejnou potřebu
DN 300 z KT délky 293,29 m
splašková kanalizační stoka "A1" pro veřejnou potřebu
DN 300 z KT délky 58,56 m
splašková kanalizační stoka "A2" pro veřejnou potřebu
DN 300 z KT délky 55,78 m
Stavební výbor bere na vědomí.

362/1
363/2

Územní souhlas
souhlas s umístěním stavby Přesun elektrického pilíře
u novostavbyrodinného domu Praha, Nebušice,
Pod Novou školou

MCPNE 00304/2015

Stavební výbor bere na vědomí.
Aktuální návrh technické novely Přažských stavebních

MCPNE 00305/2015

Stavební výbor pověřuje Kohoutovou k nastudování.
Stanovisko pošle k vyjádření per rollam.
850

Žádost o předběžné vyjádření k novostavbě rodinného
domu

MCPNE 00311/2015

Předběžné vyjádření stavebního výboru:
je třeba dodržet odstupové vzdálenosti nejen od hranic
pozemku, ale i od sousedních staveb, zajistit si souhlas
sousedů a dodržet procento zastavěnosti pozemku.
Zastavovací podmínky lze zjistit pomocí žádosti o územně
plánovací informaci na odboru výstavby.
Vyjádření má pouze informativní charakter.
989/164

Žádost o odkoupení pozemku parc.č. 989/164
k.ú. Nebušice

MCPNE 00312/2015

Bod se odkládá na příští stavební výbor.
292/1
1277

Rozhodnutí
MCPNE 00317/2015
územní rozhodnutí
rozhodnutí o umístění stavby BH4C_A_P6NEB-OK-propojení
stávajících zájmových bodů O2 CR a.s. optickými kabely
Praha, Nebušice, Nebušická
Stavební výbor bere na vědomí.

1000/75

Žádost o konzultaci podkladů k novostavbě rodinného
domu
Bod se odkládá na příští stavební výbor.

MCPNE 00325/2015

1769/2

Žádost o vyjádření k umístění stavby kabelového vedení
NN pro pozemek 1769/2. K.ú. Nebušice
Bod se odkládá k vyjádření per rollam.

Ing. Markéta Kohoutová
místostarostka a předsedkyně stavebního výboru
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MCPNE 00326/2015

