Zápis ze 120. zasedání stavebního výboru
Zastupitelstva MČ Praha - Nebušice
Místo konání: Zasedací místnost Úřadu MČ Praha - Nebušice, Nebušická 128, Praha 6
Doba konání: dne 14.06.2017 v 8:30 hod.
Ing. Markéta Kohoutová, Ing. arch. Zuzana Kočišová, Ing. arch. Hanuš
Přítomni:
Härtel
Program:
Věc
Číslo jednací
Parcelní
číslo
Dopravní napojení lokality Pod Hřbitovem
00914/2017
15 RD Pod
Hřbitovem
Návrh usnesení:
Městská část Praha - Nebušice vydává nesouhlasné stanovisko.
Hlasování: Pro 3, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl přijat.

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

Odůvodnění, které zpracovala Ing. Markéta Kohoutová, bere stavební
výbor na vědomí.

1775/1

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

00933/2017

Návrh usnesení:
Městská část Praha - Nebušice vydává souhlasné stanovisko za
předpokladu, že návrh a provedení zajistí, že zařízení nebude svým
provozem ohrožovat spodní vody ani okolní pozemky a že veškeré stavby
včetně podzemních sítí a zařízení je nutno umístit v zastavitelné části
pozemku, nikoliv v zeleni.
Hlasování: Pro 3, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení byl přijat.

1184/4

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
Doporučujeme zvážit estetické řešení objektu, například fomou ozelenění
okolí - doplnění karisítě a popínavé zeleně. V obecné rovině vítáme
podporu cyklistické dopravy.

00965/2017

259/1

259/5

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

00980/2017

MČ Praha - Nebušice doporučuje obrátit se na stavební úřad. V případě, že
bude žadatel podávat dotaz na odbor výstavby Úřadu městské části Praha
6, žádáme o zaslání dotazu MČ Praha - Nebušice na vědomí.

Žádost o předchozím informování
o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních dle § 70
zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v k.ú. Nebušice

01030/2017
RMH

Stavební výbor bere na vědomí.

547
546/1
546/3
546/4

Oznámení o zahájení řízení o povolení zkušebního provozu a
výzva k účasti na kontrolní prohlídce
Dostavba základní školy v Praze - Nebušicích, Praha, Nebušická 369

01040/2017

Prohlídky se zúčastní Ing. M. Kohoutová.

1180/30
1180/31

Rozhodnutí MHMP v odvolacím řízení
odvoláním napadené rozhodnutí ÚMČ Praha 6, OV, sp.zn.SZ MCP6
100922/2014/OV/Če, HB č.j. MCP6 024606/2015 ze dne 2.4.2015 se ruší a
věc se vrací k novému projednání.

01072/2017

Stavební výbor bere na vědomí.

1000/2

Oznámení o provedení hydrogeologického průzkumu,
vyhloubení vrtu na pozemku parc. č. 1000/2, k.ú. Nebušice.
Stavební výbor bere na vědomí.

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

01073/2017

