Zápis ze 116. zasedání stavebního výboru
Zastupitelstva MČ Praha - Nebušice
Místo konání: Zasedací místnost Úřadu MČ Praha - Nebušice, Nebušická 128, Praha 6
Doba konání: dne 16.5.2017 v 8:30 hod.
Přítomni:

Roman Karásek, Prof.RNDr. Tomáš Kepka, DrSc., Ing. Markéta
Kohoutová. Ing. arch. Zuzana Kočišová, Ing. arch. Hanuš Härtel

Program:
Parcelní
číslo

Věc
Program Čistá energie Praha 2017
schválený Radou hl.m. Prahy, jedná se o podporu projektů přeměny
topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a
rodinných domech či bytových domech na území hl. m. Prahy. Více
informací lze najít na webových stránkách prahanebusice.cz nebo
portalzp.praha.eu .

Číslo jednací
00667/2017

Stavební výbor bere na vědomí.

592
593

Žádost o vyjádření pro územní řízení
na akci "RD Nebušická", Nebušická, parc. č. 592 a 593, Nebušice, Praha
6, k.ú. Nebušice

00790/2017

Stavební výbor projednání bodu odkládá.

444
443

Oznámení o zahájení stavebního řízení
změna stavby rodiného domu č.p. 228, k.ú. Nebušice, ul. Na Parcelách,
Praha 6, spočívající ve stavebních úpravách a přístavbě
na pozemku parc. č. 444 a 443, k.ú. Nebušice

00799/2017

Stavební výbor bere na vědomí.

641/1
641/2

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení a zahájení
společného řízení
změna stavby rodinného domu č.p. 150, k.ú. Nebušice, ul. V Březinkách,
Praha 6, spočívající ve stavebních úpravách a přístavbě na pozemku parc.
č. 641/1, k.ú. Nebušice a nástavba garáže na pozemku parc. č. 641/2,k.ú.
Nebušice

00814/2017

Stavební výbor provede kontrolu dokumentace podané na OV Praha 6.

Nebušice
Pod
Hřbitovem

Žádost o vydání stanoviska
k dokumentaci stavby ke stavebnímu řízení na akci Komunikace a
zpevněné plochy Nebušice Pod Hřbitovem
na pozemcích parc. č. 245, 276/1, 276/7, 276/10, 276/11, 276/12, 1027/1,
1208/9, 1270, k. ú. Nebušice
Návrh usnesení:
MČ Praha - Nebušice vydává nesouhlasné stanovisko.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

00812/2017

Odůvodnění: není doložen soulad s územním rozhodnutím, z přiložených
výkresů je zřejmý nesoulad, je v rozporu s územním plánem a územním
rozhodnutím, připomínky nebyly zcela vypořádány.

567/3

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci
pro povolení připojení sousední nemovistosti k místní komunikaci povolení sjezdu z pozemku parc. č. 567/3, k.ú. Nebušice na pozemní
komunikaci

00817/2017

Návrh usnesení:
MČ Praha - Nebušice vydává souhlasné stanovisko.
Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

272/4

Rozhodnutí
změna stavby před jejím dokončením
rodinný dům na pozemku parc. č. 272/4, k.ú. Nebušice, Praha, Nebušice, K
Cíli

00832/2017

Stavební výbor bere na vědomí.

272/1

Rozhodnutí
změna stavby před jejím dokončením
rodinný dům na pozemku parc. č. 272/1, k.ú. Nebušice, Praha, Nebušice, K
Cíli

00834/2017

Stavební výbor bere na vědomí.

272/3

Rozhodnutí
změna stavby před jejím dokončením
rodinný dům na pozemku parc. č. 272/3, k.ú. Nebušice, Praha, Nebušice, K
Cíli

00833/2017

Stavební výbor bere na vědomí.

Oznámení
pokračování řízení o vydání dodatečného povolení změny stavby před
dokončením na stavbu "stavební úpravy a přístavba rodinného domu č.p.
126, k.ú. Nebušice, ul. Na Skále, Praha 6
Stavební výbor bere na vědomí.

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

00836/2017

