Zápis z 26. zasedání komise výstavby
Místo konání: místnost úřadu MČ Praha - Nebušice, Nebušická 128, Praha 6
Doba konání: dne 14.5.2019 v 8:30hod
Přítomni:
Roman Karásek, Ing. Viktor Komárek
Ing. arch. Hanuš Härtel
Omluven:
Program:

Ing. arch. Hanuš Härtel
Číslojednací

1

Cyklostezka Nebušická, akce č. 2950192, Praha 6" - studie proveditelnosti - žádost o předběžný souhlas z pozice
majitele/správce pozemků dotčených stavbou
Komise výstavby vydává souhlasné stanovisko

00997/2019

HLASOVÁNÍ 2 - 0 - 0

Městská část vydává předběžný souhlas s návrhem varianty 1. "Cyklostezka Nebušická, akce č2950192, Praha 6", která vede mimo
hlavní silnici.
Variantu 2. nedoporučujeme z důvodu bezpečnosti.

2

Rozhodnutí společné povolení schvaluje stavební záměr Přístavba RD čp 173 v ul. Dešťová, Praha - Nebušice na pozemcích
parc.č. 1180/91, 1180/313 kú Nebušice

01004/2019

Komise výstavby bere na vědomí

3

Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru propojení tříd I. Stupně základní školy v 1.NP a ve 2.NP Praha, Nebušice,
Nebušická čp 700, parc.č. 1182/2 v kú Nebušice

01003/2019

Komise výstavby bere na vědomí

4

Osobní konzultace v 9h - výstavba ulice Dubová, Praha - Nebušice
Žadatel/stavebník se dostavil na konzultaci na jednání komise výstavby
S žadatelem byla konzultovaná aktuální stavební činnost v okolí ulice Dubová.

5

Žádost o vyjádření k přípojkám kanalizace, vody a plynu Praha - Nebušice, ul. Na Závěji, parc.č. 866/4, kú Nebušice

01021/2019
Komise výstavby vydává souhlasné stanovisko
HLASOVÁNÍ 2 - 0 - 0
MČ Praha - Nebušice souhlasí s vybudováním přípojek kanalizace, vody a plynu pro parcelu č.866/4 v kú. Nebušice.
Upozorňujeme, že pozemek 866/4, vzhledem ke své velikosti 258m2, není vhodný pro stavbu RD.

6

Rozhodnutí oprava zřejmách nesprávností TD včetně přípojek inženýrských sítí v ul. Na Závěji, Praha - Nebušice, parc.č.
989/96, 989/167 kú Nebušice text: Stavba bude využívat stávající přípojku se opravuje textem Nová elektropřípojka napojená
zasmyčkováním na stávající kabel....

01024/2019

Komise výstavby bere na vědomí

7

Žádost o vyjádření - Novostavba RD na parc.č. 305/3 a 305/5 kú Nebušice, Praha - Nebušice
Odloženo na příští jednání komise výstavby

01054/2019

8

Žádost o vyjádření k vydanému nesouhlasu s dopravním napojením pozemků parc.č. 989/79, 898/32, 989/12, kú Nebušice na
komunikaci, akce RD Nebušice dvojdomek.

Na základě vaší žádosti Vám musíme sdělit ,že i přes kladné stanovisko policie ČR, MČ Praha - Nebušice trvá na svém
nesouhlasném stanovisku s dopravním pozemků parc.č. 989/79, 898/32, 989/12, kú Nebušice na komunikaci pro akci RD
Nebušice dvojdomek.
Případné vydání kladného stanoviska MČ podmiňuje především dobudováním přístupové komunikace na parcele č.898/92, kterou
měl stvající majitel pozemků 989/79, 898/32, 989/12 vybudovat v rámci stavby "Technická vybavenost 14 rodinných domů".

V Praze dne ………………………

Roman Karásek
místostarosta MČ Praha - Nebušice
předseda komise výstavby
Ing. Viktor Komárek
starosta MČ Praha - Nebušice
člen komise výstavby

………………………………………………………….

………………………………………………………….

