Zápis ze 131. zasedání stavebního výboru
Zastupitelstva MČ Praha - Nebušice
Místo konání: Zasedací místnost Úřadu MČ Praha - Nebušice, Nebušická 128, Praha 6
Doba konání: dne 13.09.2017 v 8:30 hod.
Přítomni:
Ing. Markéta Kohoutová, Ing. arch. Zuzana Kočišová, Roman Karásek
Ing. arch. Hanuš Härtel, Prof.RNDr. Tomáš Kepka, DrSc.
Program:
Parcelní
číslo
1.
243
244/3

Věc

Číslo jednací

Žádost o stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení, včetně dělení pozemků
č. parc. 243 a 244/3. Na pozemcích 243 a 244/3 bude výstavba 2 RD.příloha 2 x návrh dělení a
2x projektová dokumentace RD

01706/2017

Souhlas 4_0_0 žadatel dodá druhé paré, ke stanovisku se přidají orazítkované situace a
pohledy
2.
616/3

Oznámení o zahájení řízení o umístění povolení stavby a pozvání k ústnímu jednání
přístavba a stavební úpravy v provozu supermarketu - prodejny potravin v přízemí obejktu
Praha , Nebušice, Nebušická 491
3. října 2017 (úterý) v 9,00h v místě stavby

01715/2017

Stavební výbor bere na vědomí, zúčastní se pí. Kohoutová
3.

Oznámení k opakovanému ústnímu jednání

118

Rozhodnutí o umístění stavby RD na místě stávajícího domu čp 528, ul. V Ohradě, P6-Nebušice
12. října 2017 (čtvrtek) v 9,00h v místě stavby

01720/2017

p. Barton byl telefonicky vyzván k předložení aktuální dokumentace k vyjádření
4.

Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru

156
159

stavba RD v místě odstraněného objektu k bydlení čp 507, ul.Sychrovského, Nebušice

01718/2017

Stavební výbor bere na vědomí.
5.
1000/2

Ohlášení stavby RD Bungalov
předložení kopie dokumentace pro územní rozhodnutí pro výstavbu RD
Žádost o souhlas a navržení možností pro další prohloubení dokumentace k připojení lokality k
plánovaným komunikacím.
požádat Jana Holuba o vyjádření

6.
501, 502

Studie novostavby Na Parcelách 257 p. Vávra – osobní konzultace v souvislosti územně
plánovací informaci Praha 6 – odbor výstavby
Stavební výbor MČ Praha zcela souhlasí s odborem výstavby, že navrhované řešení je
předimenzované a nerespektuje charakter okolní zástavby - zejména s ohledem na
jednopodlažní domy s podkrovím v bloku v němž se stavba nachází.

Ing. Markéta Kohoutová
MČ Praha - Nebušice

01714/2017

