Zápis ze 141. zasedání stavebního výboru
Zastupitelstva MČ Praha - Nebušice
Místo konání: Zasedací místnost Úřadu MČ Praha - Nebušice, Nebušická 128, Praha 6
Doba konání: dne 21. 11. 2017 v 8:30 hod.
Ing. Markéta Kohoutová, Ing. arch. Zuzana Kočišová, Roman Karásek
Přítomni:
Ing. arch. Hanuš Härtel, Prof.RNDr. Tomáš Kepka
Omluven
Program:
Věc
Parcelní
číslo
1.
274/1

Usnesení oprava zřejmých nesprávností
ve věci vydání stavebního povolení na stavbu hospodářského objektu na pozemku parc.č. 274/1, kú
Nebušice, ul. K Cíli, Praha 6

Číslo jednací

02251/2017

Stavební výbor bere na vědomí.
2.
274/1

Sdělení - usnesení o opravě vad
ve věci žádosti o přerušení vedeného stavebního řízení na 12 měsíců zd dne 9. 11. 2016 hospodářského objektu na pozemku parc.č. 274/1, kú Nebušice, ul. K Cíli, Praha 6

02252/2017

Stavební výbor bere na vědomí.
3.
532/1

Žádost o stanovisko
k realizaci stavby Vrtaná studna na p.č. 532/1 v kú Nebušice

02294/2017

Stavební výbor vydává souhlasné stanovisko. Souhlas 4-0-0.
4.

Výstavba rodinných domů v lokalitě Pod Hřbitovem - poslední výzva k součinnosti

02237/2017

276/1, 276/12,
276/11, 1032/2
Stavební výbor schválil odpověď. 4-0-0
5.
641/1, 641/2

Rozhodnutí
změna stavby rodinného domu č.p. 150 v kú Nebušice, v ul. V Březinkách, Praha 6 spočívající v přístavbě
RD a v nástavbě samostatné garáže

02329/2017

Stavební výbor bere na vědomí.
6.

Žádost o napravení svévolného zásahu do veřejné komunikace
v ulici na Skále č.p. 132

02343/2017

MČ Praha -Nebušice vydala ke stavebnímu záměru nesouhlasné stanovisko 12.8 a 1.10.2017 z důvodu
vstupních schodů, které zasahovaly na veřejný pozemek – chodník.
7.
989/77, 988/2

Žádost o stanovisko a žádost o prodej pozemku
výstavba cca 8 RD

02321/2017

Žadatel musí doložit plnou moc vlastníka, poté bude žádost o odprodej pozemku předložen Zastupitelstvu
s doporučením stavebního výboru.
Stavení výbor s ohledem na budoucí stavební rozvoj v této oblasti nedoporučuje odprodej pozemku 4-0-0
8.
194

Žádost o stanovisko
k novostavbě RD na pozemku parc.č. 194, kú Nebušice v místě odstraněného objektu k bydlení č.p. 179,
ul. V uličkách. Praha 6

02315/2017

Stavební výbor vydává souhlasné stanovisko. 4-0-0
9.

Emailová žádost o vyjádření k akci nové umístění VO v ulici K Cíli
Vzhledem k tomu, že dosud není definitivně vyřešeno kompletní dopravní řešení a zejména umístění
komunikace K Cíli, nemůžeme se Stavební výbor vyjádřit k umístění VO.,

Ing. Markéta Kohoutová
MČ Praha - Nebušice

02428/2017

