Program 161. zasedání stavebního výboru
Zastupitelstva MČ Praha - Nebušice
Místo konání: Zasedací místnost Úřadu MČ Praha - Nebušice, Nebušická 128, Praha 6
Doba konání: dne 24. 04. 2018 v 8:00 hod.
Přítomni:
Ing. Markéta Kohoutová, Ing. arch. Hanuš Härtel, Roman Karásek,
Prof.RNDr. Tomáš Kepka, Ing. arch. Zuzana Kočišová,
Omluven
Program:
Věc
Parcelní
číslo
1.
Vydání stanoviska k dokumentaci upravené dle požadavků MČP6-SO, MČ Praha-Nebušice a MGr. Říhové
263
Stavební výbor souhlasí za podmínky, že bude realizována šikmá střecha se sklonem 37 stpro-3; zdržel se-1; proti-0

2.
148,149,150

Rozhodnutí změna stavby před jejím dokončením – Novostavba a přístavba RD, ul. Sichrovského č.p. 167, kú
Nebušice

Číslo jednací
00624/2018

00778/2018

Stavební výbor se vzdává odvolání.

3.
989/4

Rozhodnutí změna územního rozhodnutí o umístění stavby v rozsahu pozemku 989/4 pro umístění stavby RD
označeného 12-B, ul K Šárce, Praha - Nebušice

00779/2018

Stavební výbor bere na vědomí.
4.

Sdělení dělení pozemků parc.č. 163/8, 989/158 v kú Nebušice

00736/2018

Stavební výbor bere na vědomí.

5.

Žádost o vyjádření k návrhu parcelace a možnosti přivedení sítí a komunikací týkající se pozemků 989/3, 989/73,
989/74 a 989/154

00762/2018

Odloženo na společné jednání stavebního výboru a výboru územního rozvoje, který bude svolán na polovinu května.
6.

Žádost o vydání souhlasného stanoviska: Přestavba a přístavba RD, Sichrovského 182, Praha - Nebušice

1000/22

Stavební výbor vydává souhlas za podmínky, že bude zajištěna možnost trvalého průtoku i při přívalovém dešti.
pro-3; zdržel se-1; proti-0

7.
7.a
7.b

Oznámení o zveřejnění informace o veřejném vystavení návrhu Územního plánu hl.m.Prahy (Metropolitního plánu) a
Vyhodnocení vlivů návrhů na udržitelný rozvoj území
Oznámení o společném jednání o návrhu Územního plánu hl.můPrahy
Oficiální návrh plánu - Metropolitní plán

00761/2018

00735/2018
00751/2018
00773/2018

Odloženo na společné jednání stavebního výboru a výboru územního rozvoje, který bude svolán na polovinu května (CCA
15.5.2018 OD 8.00)

8.

Oznámení o zahájení správního řízení a výzva k případnému vyjádření - parc.č. 1000/2, 1000/26, 1000/22 a 1000/80
MČ Praha - Nebušice souhlasí se stanoviskem katastru ze dne 23.3.2018 sp. Zn 0R 306/2018-101, který neprovedl opravy
geometrického a polohového určení pozemku 1000/28. MČ Praha - Nebušice nesouhlasí s tím, aby se v rámci správního
řízení vydané rozhodnutí dotklo pozemku 1000/22 ve správě MČ Praha - Nebušice.

9.

Podání informace ke geometrickému plánu č.1506-12/2018, k.ú.Nebušice
MČ Praha - Nebušice se přihlásí jako účastník řízení.

10.

Žádost o informaci možnosti stavby menšího RD na pozemku parc.č. 1102/4 a 1103/6

Uvedené pozemky mají dle územního plánu funkční využití ZMK a PS, výstavba rodinného domu zde není přípustná.

00752/2018

11.

Posunutí plotu na severní straně - K Vinicím 886, Praha - Nebušice
Stavební výbor bere na vědomí.
Ing. Markéta Kohoutová
MČ Praha - Nebušice

