Zápis ze 135. zasedání stavebního výboru
Zastupitelstva MČ Praha - Nebušice
Místo konání: Zasedací místnost Úřadu MČ Praha - Nebušice, Nebušická 128, Praha 6
Doba konání: dne 10.10.2017 v 8:30 hod.
Ing. Markéta Kohoutová, Ing. arch. Zuzana Kočišová, Roman Karásek
Přítomni:
Ing. arch. Hanuš Härtel, Prof.RNDr. Tomáš Kepka, DrSc.
Program:
Parcelní
číslo

1.

274/1

Věc

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

Číslo jednací

01834/2017

Stavební výber bere na vědomí.

2.

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.

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.

4.
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

Stavební výbor MČ Praha Nebušice nesouhlasí s umístěním RD na pozemku č. 1000/2, neboť
pozemek není napojen na komunikační síť a sítě. MČ Praha Nebušice neplánuje realizovat
prodloužení ulice Sichrovského.

5.
363/1

Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
změna stavby rodinného domu čp 680, kú Nebušice, ul. Ke Strži, Praha 6, spočívající v přístavbě
garáže s pochozí střechou na pozemku parc.č. 363/1, kú Nebušice

01923/2017

Stavební výbor bere na vědomí.

6.
1000/81

Oznámení o zahájení řízení o povolení ke zřízení vodního díla a o povolení k nakládání s
vodami
u objektu V Hliništi 905, Praha 6 - vrtaná studna

01964/2017

Stavební výbor bere na vědomí.

7.

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

01963/2017

855/1

unístění stavby - zahradní domek u domu č.p. 926 v křížení ulic V Sídlišti a U Pohádky, Praha Nebušice - 3. listopadu 2017 v 9h
Stavební výbor bere na vědomí.

8.

Postoupení odvolání proti územnímu souhlasu
Bezodtoková jímka na splašky z hospodářského objektu - K Cíli Praha 6 - Nebušice

01961/2017

Stavební výbor bere na vědomí.

9.
592, 593

Usnesení zastavení řízení
Polyfunkční dům obsahující showroom s prodejnou a administratviním zázemím Praha,
Nebušice, Nad Želivkou

01982/2017

Stavební výbor bere na vědomí.

10.
263

Žádost o vyjádření k předložené dokumentaci
Novostavba RD na pozemku parc.č. 263, kú Nebušice, Nebušická, Praha 6

01976/2017

Stavební výbor MČ Praha Nebušice souhlasí s novým umístěním rodinného domu s jedním
podzemním a jedním nadzemním podlaží dle předložené situace.

11.
290/3

Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce
změna stavby reodinného domu č.p.441, kú Nebušice, ul. Požárnická, Praha 6, spočívající ve
stavbeních úpravách - 19. října 2017 (čtvrtek) v 9h

01983/2017

Odloženo.

12.
73

Oznámení o zahájení řízení odstranění stavby
změna stavby rodinného domu č.p. 15, kú Nebušice, ul. Pod terasami, P6 spočívající ve stavební
úpravě

01984/2017

Stavební výbor bere na vědomí. Upozorňujeme při umístění nové stavby na dodržení odst.
vzdálenosti.

Oznámení o zahájení stavebního řízení
Rekonstrukce staré vodárny v Nebušicích - přístavba ke stávajícímu objektu a přípojky
270,271,1272 kanalizace, vody plynu a elektro, ul. K Vodárně č.p.327, Praha - Nebušice
1271/1
Odloženo.
13.

Ing. Markéta Kohoutová
MČ Praha - Nebušice

01985/2017

