Zápis ze 119. zasedání stavebního výboru
Zastupitelstva MČ Praha - Nebušice
Místo konání: Zasedací místnost Úřadu MČ Praha - Nebušice, Nebušická 128, Praha 6
Doba konání: dne 07.06.2017 v 8:30 hod.
Roman Karásek, Ing. Markéta Kohoutová, Ing. arch. Zuzana Kočišová,
Přítomni:
Ing. arch. Hanuš Härtel
Program:
Věc
Číslo jednací
Parcelní
číslo
Vytýčení hranice pozemku
00962/2017
1042/17
Dotaz na možnost výstavby opěrné stěny na hranici pozemku parc. č.
1037/5
RMH
1042/17 a 1037/5, k.ú. Nebušice
K osobní konzultaci se dostavila žadatelka s panem architektem.
Plot není možné posunout, neboť stávající plot jde po hraně záplavového
území. Opěrná zeď není možná ze stejných důvodů, navíc pozemek je
nelesní zeleň. Je za hranicí parku Lysolaje - Šárka.
Bude provedena místní obhlídka, zda je možné posunutí plotu s ohledem
na ochranné pásmo potoka.

15 RD Pod
Hřbitovem

Dopravní napojení lokality Pod Hřbitovem

00914/2017

Stanovisko zpracovává paní Kohoutová.

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

MČ Praha - Nebušice požaduje, aby v dokumentaci pro územní řízení,
která jí bude předložena ke konečnému vyjádření, byl z vyjádření IPR k
DÚR ze dne 18.5.2017 respektován zejména následující požadavek:
. bude zachováno odstoupení stavby od ulice Nebušická podle umístění
původní stavby.

1000/80

Rozhodnutí
stavební povolení
na stavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 1000/80, k.ú. Nebušice, ul.
V Hliništi, Praha 6

00855/2017

Stavební výbor bere na vědomí.

363/1

Žádost o stanovisko
s přístavbou garáže k rodinnému domu na pozemku parc. č. 363/1 v ulici
Ke Strži, Praha 6, k.ú. Nebušice
Návrh usnesení:
Městská část Praha - Nebušice souhlasí s přístavbou garáže na pozemku
parc. č. 363/1, k.ú.Nebušice.
Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

00859/2017

1272

Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání
o umístění stavby "Rekonstrukce staré vodárny v Nebušicích" - přístavba
ke stávajícímu objektu a přípojky kanalizace, vody, plynu a elektro v ul. K
Vodárně č.p. 327, Praha - Nebušice

00888/2017

Stavební výbor bere na vědomí.

989/167

Žádost o vyjádření k projektové studii
00897/2017
k novostavbě rodinného domu Nebušice na pozemku parc. č. 989/167, k.ú. Nebušice
Je třeba respektovat stávající terénní konfiguraci. Nesouhlasíme s
navrhovaným množstvím terénních úprav.
Návrh usnesení:
Městská část Praha - Nebušice s projektovou studií nesouhlasí.
Hlasování: Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

355/3
356/2

Oznámení o zahájení řízení o změně stavby vodního díla
úprava Nebušického potoka v ř. km 2,841 - 3,000 na pozemcích parc. č.
1315
355/3, 356/2, 1315 v katasrálním území Nebušice, Praha 6

00911/2017
RMH

Stavební výbor bere na vědomí.

1775/1

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci
pro obnovení stavebního ovolení - domovní ČOV pro RD Praha 6 Nebušice
na pozemku parc. č. 1775/1, Nebušice - Praha 6

00933/2017

Stavební výbor odkládá bod na příští zasedání.

546/2
546/4
1312/1

Územní souhlas
Přípojka splaškové kanalizace přístavby ZŠ Nebušice v ul. Kádnerova,
Praha - Nebušice
na pozemcích parc. č. 546/2, 546/4 a 1312/1, k.ú. Nebušice

00935/2017

Stavební výbor bere na vědomí.

159

Rozhodnutí
povolení přímého připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci III.
třídy: Sichrovského - připojení vjezdu k parkovacím stáním na pozemku
parc. č. 159 na komunikační síť na pozemku parc. č. 1247/1, všechny v
k.ú. Nebušice.
Stavební výbor bere na vědomí.

00948/2017

592

593

Vyjádření k DÚR "Polyfunkční dům" Nebušická, parc. č. 592 a 593,
Nebušice, Praha 6, k.ú. Nebušice včetně posouzení výjimečné
přípustnosti.

00954/2017

Stavební výbor bere na vědomí.

Územní souhlas
Dvě elektropřípojky pozemků parc. č. 314/5 a 314/4 pro potřeby stavby
dvojdomu v ul. Pod Starou školou, Praha 6 - Nebušice
na pozemku parc. č. 314/5 a 314/4, k.ú. Nebušice

314/5
314/4

00959/2017

Stavební výbor bere na vědomí.

Žádost k připomínkování projektu pro územní souhlas
na stavbu International School of Prague - objekt pro skladování kol
na pozemku parc. č. 1184/4, k.ú. Nebušice

1184/4

00965/2017

Stavební výbor odkládá bod na příští zasedání.

259/1

259/5

Oprávněnost probíhajících stavebních prací na parc. č. 259/1, 259/5
č.p. 884, k.ú. Nebušice

00980/2017

Stavební výbor odkládá bod na příští zasedání.
1101/2
1103/3

Sdělení k oznámení o užívání stavby
dočasná domovní čistírna odpadních vod MICRO JA-1,5 (kategorie do 50
EO) na pozemcích č. parc. 1101/2, 1103/3, k.ú. Nebušice s vypouštěním
do vod podzemních přes půdní vrstvy (vsakovací objekt u rodinného domu
č.p. 53, Truhlářka, Praha 6)

00991/2017

Stavební výbor bere na vědomí.
1101/7

Sdělení k oznámení o užívání stavby
stavební úpravy a přístavba rodinného domu č.p. 53, k.ú. Nebušice,
Truhlářka, Praha 6, včetně stavby domku pro hosty na pozemku parc. č.
1101/7, k.ú. Nebušice a venkovního bazénu
na pozemku parc. č. 1099, 1101/2 v k.ú. Nebušice

00992/2017

Stavební výbor bere na vědomí.

306
305/1

Usnesení
zastavení řízení o odstranění stavby
nepovolená přístavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 276, ul.
Nebušická, Praha 6
na pozemku parc. č. 306 a 305/1 v k.ú. Nebušice.
Stavební výbor bere na vědomí.

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

01001/2017

