Zápis ze 111. zasedání stavebního výboru
Zastupitelstva MČ Praha - Nebušice
Místo konání: Zasedací místnost Úřadu MČ Praha - Nebušice, Nebušická 128, Praha 6
Doba konání: dne 11.04.2017 v 8:30 hod.
Roman Karásek, Prof.RNDr. Tomáš Kepka, DrSc.
Přítomni:
Program:
Parcelní
číslo
592, 593

Věc
Žádost o vyjádření k architektonické studii
pro akci Rodinný dům, Nebušická, parc. č. 592 a 593, Nebušice, Praha 6,
k.ú. Nebušice

Číslo jednací
00576/2017

Stavební výbor projednání bodu odkládá.

592, 593

Žádost o vydání souhlasu s připojením sjezdu na komunikaci
pro akci Rodinný dům, Nebušická, parc. č. 592 a 593, Nebušice, Praha 6,
k.ú. Nebušice

00577/2017

Stavební výbor projednání bodu odkládá.

1000/19
1000/27
1000/76

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
"Villas Nebušice" - 20 rodinných domů, příjezdová komunikace, vodovodní
řad, řad dešťové a splaškové kanalizace, plynovodní řad, vedení elektro,
veřejné osvětlení, sdělovací kabelové vední, retenční jímky na dešťovou
vodu, přípojky inženýrských sítí, oplocení Praha, Nebušice
na pozemcích parc. č. 1000/19, 1000/27, 1000/76 v k.ú. Nebušice.

00584/2017

Místní šetření provede pan Karásek.

Dostavba
ZŠ

Stanovisko MČ Praha - Nebušice k projektové dokumentaci
Přístavba ZŠ Praha - Nebušice - Splašková kanalizace "PSK.3"

00597/2017

Bylo vydáno kladné stanovisko.
Stavební výbor bere na vědomí.

194

Společný souhlas
změna stavby rodinného domu č.p. 179, k.ú. Nebušice, V Uličkách, Praha 6
spočívající ve stavebních úpravách, přístavbě a nástavbě stávajícího objektu,
doplňková stavba přístřešku pro osobní automobil na pozemku parc. č. 194,
k.ú. Nebušice
na pozemku parc. č. 194, k.ú. Nebušice.
Stavební výbor bere na vědomí.
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00590/2017

Usnesení OV MČ Praha 6
15 RD
prodloužení termínu k doplnění podání žádosti o stavební povolení na
Pod
Hřbitovem výstavbu komunikace k plánovaným 15 RD Pod Hřbitovem o 60 dnů.

00609/2017

Stavební výbor bere na vědomí.

15 RD
Pod

Žádost o vydání stanoviska
k připojení komunikace Tuchoměřická - K Cíli pro účely stavebního řízení

00637/2017
00638/2017

Hřbitovem
Bude důkladně prostudováno, stavební výbor bod odkládá.

855/1

Usnesení - zastavení řízení
o povolení výjimky pro umístění stavby Zahradní domek, přístřešek Praha,
Nebušice, V Sídlišti č.p. 926
na pozemku parc. č. 855/1, k.ú. Nebušice

00612/2017

Stavební výbor bere na vědomí.

Podnět OV MČ Praha 6 k prošetření postupu při povolování stavby na
pozemku parc. Č. 164,165, k.ú. Nebušice
podaný MČ Praha - Nebušice na vědomí.

00613/2017

Proběhne místní šetření, bude ověřena výška stavby vzhledem k projektové
dokumentaci.

Výzva
vyjádření k podanému odvolání
proti opravnému rozhodnutí č,.j. MHMP 1784601/2015, spis. Zn. S-MHMP
1800770/2017/STR
Stavební výbor bere na vědomí.

Ing. Markéta Kohoutová
místostarostka a předsedkyně stavebního výboru
MČ Praha - Nebušice
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00622/2017

