Zápis 173. zasedání stavebního výboru
Zastupitelstva MČ Praha - Nebušice
Místo konání: Zasedací místnost Úřadu MČ Praha - Nebušice, Nebušická 128, Praha 6
Doba konání: dne 11. 09. 2018 v 08:30 hod.
Přítomni:
Ing. Markéta Kohoutová, Ing. arch. Hanuš Härtel, Roman Karásek,
Ing. arch. Zuzana Kočišová,
Omluven
Prof. RNDr. Tomáš Kepka
Program:
Věc
Parcelní
číslo

1.

Žádost o vydání stanoviska ke stavebnímu záměru výstavby 15 RD v lokalitě Pod Hřbitovem, Praha - Nebušice,
parc. č. 276/1, 276/11 a 176/12 kú Nebušice

Číslo jednací

01848/2018

MČ Praha - Nebušice i nadále trvá na následujících požadavcích:
1) nové umístění křížovatky a opěrné zdi vyžaduje změnu územního rozhodnutí
2) MČ musí být vlastníkem pozemků pod komunikací K Cíli po celé délce
3) výstavba křižovatky musí být dokončena před zahájením výstavby RD
4) zajištěno dopravní napojení stávajících nemovitostí na ulici Tuchoměřickou v době výstavby křižovatky a
komunikace K Cíli
2.

Místní šetření ze dne 6. 9. 2018 - parc. č. 263, kú Nebušice, Nebušická, Praha - Nebušice

01747/2018

Odloženo.

3.

Rozhodnutí společné územní rozhodnutí a stavební povolení Přístavba a nástavba domu č.p.383, ul. Druhého
odboje, Praha - Nebušice, parc. č. 752 a 753 kú Nebušice

01862/2018

Stavební výbor bere na vědomí.

4.

Oznámení zahájení společného řízení a řízení o výjimce a pozvání k ústnímu jednání Přístavba RD čp 173, ul.
Dešťová, Praha - Nebušice a udělení související výjimky z ustanovení § 29 nařízení hl.m.Prahy č. 10/2016
kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě
Praze (dále jen PSP2) pro umístění přístavby na hranici pozemku stavby s pozemkem parc.č. 1180/92 a 1180/1
v kú Nebušice
5. 10. 2018 v 9 hodin v místě stavby

01860/2018

Stavební výbor bere na vědomí.

5.

Vyrozumění o probíhajícím řízení - umístění stavby "Villas Nebušice" - 20 RD, příjezdová komunikace,
vodovodní řád, řád dešťové a splaškové kanalizace, plynovodní řád, vedení elektro, veřejné osvětlení,
sdělovací kabelové vedení, retenční jímky na dešťovou vodu, přípojky inž.sítí, oplocení - parc. č. 1000/27

01866/2018

Stavební výbor bere na vědomí.

6.

Žádost o vyjádření k návrhu na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem K Vinicím 886, Praha Nebušice, parc. č. 1042/16, 1042/17, 1042/15, 1043/1, 1042/11, kú Nebušice
Odloženo.

Ing. Markéta Kohoutová
MČ Praha - Nebušice

01889/2018

