Zápis ze 134. zasedání stavebního výboru
Zastupitelstva MČ Praha - Nebušice
Místo konání: Zasedací místnost Úřadu MČ Praha - Nebušice, Nebušická 128, Praha 6
Doba konání: dne 3.10.2017 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.

274/1

Věc

Číslo jednací

Sdělení - přezkoumání územního souhlasu
Dočasné bezodtokové jímky na splašky, která bude využívaná do doby vybudování
kanalizace, maximálně však 10 let - typ PJBH o objemu 23,5 m3 v ul. K Cíli. Praha 6 - Nebušice
- parc. č. 274/1

01834/2017

Odloženo

2.
1185/2
1186/6
1186/15

Žádost o stanovisko pro společné územní a stavební řízení pro akce: International school of
Prague v Nebušicích, zpracování fází 2 a 3 urbanistického řešení
dotčené pozemky k.ú. Nebušice 1185/2, 1186/6,
1186/15

01733/2017

Stavební výbor souhlasí – Žádá stavebníka, aby se stavbou řešil již dnes nevyhovující
dopravu. Jako jedno z řešení se nabízí rozdělit parkoviště a kontrolu u vjezdu posunout do
druhé části parkoviště. Toto by velmi pomohlo ranní špičce. Dalším z možných řešení je
otevření druhého kontrolovaného vstupu z Malé Šárky nejen pro zásobování, ale i pro ranní
přistup studentů do školy. Dále žádáme, aby před zahájením stavebních prací byla
provedena pasportizace vozovky Nebušická, kterou stavebník po dokončení prací uvede do
původní stavu.

3.

Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby: Technická infrastruktura pro 15RD Pod
Hřbitovem, Praha 6 - Nebušice
parc.č. 245, 276/1, 276/10, 276/11, 276/12, 1027/1, 1208/9, 1270 p.p.k. 240 kú Nebušice

01748/2017

Odloženo – odeslán dotaz na p. Kondra.

4.

Rozhodnutí o umístění stavby - "Villas Nebušice"

1000/27,
1000/76,
1000/19

20 rodinných domů, příjezdová komunikace, vodovodní řád, řád dešťové a splaškové
kanalizace, plynovodní řád, vedení elektro, veřejné osvětlení, sdělovací kabelové vedení,
retenční jímky na dešťovou vodu, přípojky inženýrských sítí, oplocení.

01873/2017

Odloženo

5.
951

Rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením
povolení na stavební úpravy, přístavba a nástavba rodinného domu č.p. 603, kú Nebušice, ul.
K Lažance, P6
Stavební výbor bere na vědomí

01874/2017

6.

194

Výzva - bezodkladné zastavení prací
na nepovolené novostavbě na pozemku p.č. 197 kú Nebušice, v místě odstraněné nadzemní
části objektu k bydlení č.p. 179, v Uličkách, P6, které jsou prováděny bez projednání se
stavebním úřadem v rozporu s vydaným společným souhlasem: č.j.: MCP6 009622/2017 ze
dne 4.4.2017

01876/2017

Stavební výbor bere na vědomí

7.
194

Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání
novostavba rodinného domu na pozemku p.č. 194, kú Nebušice v místě odstraněného
objektu k bydlení č.p. 179, kú Nebušice, ul. V uličkách, P6

01875/2017

Stavební výbor bere na vědomí

8.
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.

01714/2017

Odloženo

9.
1195/3

Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní řízení a stavební povolení
akce - Novostavba garáže, Malý Dvůr 641, P6 Nebušice

01908/2017

Stavební výbor souhlasí.

10.

Návrh vyhlášky o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl.m.Prahy pro
rok 2018 - připomínkové řízení
Stavební výbor bere na vědomí

Ing. Markéta Kohoutová
MČ Praha - Nebušice

01903/2017

