Zápis 148. zasedání stavebního výboru
Zastupitelstva MČ Praha - Nebušice
Místo konání: Zasedací místnost Úřadu MČ Praha - Nebušice, Nebušická 128, Praha 6
Doba konání: dne 24. 1. 2018 v 8:30 hod.
Přítomni: Ing. Markéta Kohoutová, Ing. arch. Zuzana Kočišová, Ing. arch. Hanuš Härtel, Roman Karásek,
Prof.RNDr. Tomáš Kepka
Omluven
Program:
Parcelní
Věc
číslo
1.
377/1

Žádost o vyjádření k legalizaci zahradního domku na pozemku parc. č. 377/1, kú Nebušice

Číslo jednací

00016/2018

Telefonická konzultace: Žadatel upraví žádost a doplní ji o vyjádření sousedů, hasičů a hygieny.

2.
263

žádost o vyjádření k předloženému návrhu pohledů a zastřešení na základě stanoviska MČ Nebušice - SK
ze dne 1.11.2017
00048/2018
posouzení řešení pohledů a zastřešení - Novostavba RD na pozemku parc.č.263, kú Nebušice
konzultace v 9h - pí. Mgr. Říhová
Odloženo.

3.
314/3

Žádost o souhlas s připojením na komunikaci
Novostavba RD dvojdomu, Pod Starou školou, Nebušice
Pro 4 _0-0

00058/2018

Stavební výbor vydává souhlas s připojením na komunikaci.
4.
641/1,
642/2

Stavební úpravy, přístavba a nástavba RD č.p.150 a garáže na pozemku parc. č. 641/1 a 642/2

00134/2018

Souhrnná technická zpráva a ověřená výkresová dokumentace
Stavební výbor bere na na vědomí.

5.
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
237, 238/1, Dělení a scelování pozemků parc.č. 237, 238/1, 238/2 kú Nebušice, umístnění přístupové komunikace a
238/2
dvou RD na nově oddělených pozemcích, ul. Tuchoměřická, Praha - Nebušice
22. února 2018 - v 9,00h

00171/2018

Stavební výbor bere na na vědomí.
6.
989/77

Žádost o informaci k pozemku parc.č. 989/77, kú Nebušice
zda je pozemek určen v územním plánu k výstavbě, jestli je možné připojení na sítě a jestli je možný
příjezd

00182/2018

Odpověď: územní plán je veřejně dostupný dokument, připojení na sítě a příjezd k tomuto pozemku není
dosud vyřešen.

7.

Podklady k záměru - rekonstrukce domu Průhonská 238 - konzultace

00183/2018

konzultace ke stavebním úpravám – arch. Machů – dodá dokumentaci k odsouhlasení

8.
274/1

Přerušení do 31.3.2018 povolení na stavbu: hospodářského objektu na pozemku parc.č. 274/1, kú
Nebušice, ul. K Cíli

00181/2018

Stavební výbor bere na na vědomí.

9.

Rozhodnutí

00168/2018

povoleno připojení parc.č. 274/1 na místní komunikaci III. třídy K Cíli v rámci akce: novostavba
hospodářského objektu, kú Nebušice
Odloženo.

10.

Žádost o vydání stanoviska k dokumentaci pro stavební povolení
stavební úpravy RD - Pod terasami 15, Praha - Nebušice

00145/2018

Stavební výbor vydává souhlasné stanovisko.
Souhlas 3-0-0
11.

Souhlas s odstraněním stavby

440, 443

objektu k bydlení č.p. 248, kú Nebušice, ul. Hornofova, včetně samostatné stavby garáže pozemku pac.č.
440, kú Nebušice a oplocení na společné hranici pozemků parc.č. 440 a 443 kú Nebušice

00167/2018

Stavební výbor bere na na vědomí.
12.
731

Rozhodnutí
rozhodnutí ruší a věc vrací k novému projednání: povolení stavby RD se dvěma bytovými jednotkami na
pozemku parc. č. 731 v kú Nebušice, ul. V Březinkách, Praha 6
Stavební výbor bere na na vědomí.

13.

Konzultace - studie domu - Zabloudilovi v 10h
Odloženo.

14.

Konzultace záměru výstavby zázemí pro tenisové kurty
Odloženo.

Ing. Markéta Kohoutová
MČ Praha - Nebušice

00180/2018

