
ZAPIS č.2l20I9
z jednání Komise výstavby městské části Praha-Přední Kopanina

dne2.4.2019

Přítomni: Z.Hradil, L. Satýnek, P. Salát, Mgr. P. Vokáč

1/ Předseda komise zaháji|jednání ve 14:05 hod. a konstatoval, Že komise je usnášeníschopná.

2lYýzva k vyjádření ve věci převzetí komunikace
Dne l .4.2OI9 podala na ÚvČ Praha-Přední Kopanina paní Praksinová , paní Karasová' pan Bordier
a pan Beneš výzvu k vyjádření k převzetí komunikace na pozemku par. č. 50lI2 a 4916 v k. ú.
Přední Kopanina - ul. K Václavu.
VýŠe uvedení uvádějí, Že odbor dopravy Úradu městské části Praha 6 s komunikací v Současném
stavu souhlasí a ke kolaudaci tohoto díla vydal souhlasné stanovisko.

Usnesení: KV doporučuje nevyhovět výzvě k převzetí komunikace na pozemcích par. ě. 50lI2 a
4916 v k.ú' Přední Kopanina - ul. K Václavu.

odůvodnění: Dne 13.11.2013 vydal odbor výstavby Úradu m. č. Praha6 rozhloďnutí o umístění
stavby - Komunikace ainženýrské stavby, Praha, Přední Kopanina, napojená na ulici K Padesátníku
pod č. j. MCP6 085801/2013. V članku II, ostavec 5 tohoto rozhodnutí jsou stanoveny tyto
podmínky: Veřejné osvětlení: Nově vybudovaná komunikace bude osvětlena novým veřejným
osvětlením Vo' Nové Vo bude napojeno na stávající Vo v komunikaci K Padesátníku' Bude
zŤizeno nové ZM (zapinaci místo). Bude osazeno 7 stoŽárů výšky 6 m osazených výbojkovým
svítidlem se zdrojem 70W Stožáry Vo budou vetknuty do typových, betonových, pouzdrových
základů. Výkopy zák|aďi budou provedeny ručně. Sloupy Vo budou rozmístěny při hranici
komunikace s pozemky RD v místech hranic mezi jednotlivými pozemky RD.
MC Praha 6-Přední Kopanina na splnění této podmínky trvá.
Hlasování: 4-0-0

3/ Vstup MČ Praha- Přední Kopanina do elektronické aukce na elektřinu a plyn
UMC Praha-Přední Kopanina byl oslovena společností X Energie, aby se zúěastnila elektronické
aukce na elektřinu a plyn.

Usnesení: KV doporučuje do elektronické aukce na elektřinu a plyn nevstupovat'

odůvodnění: Novým trendem v energetice je lákání zákazníki na výhodné ceny nabizené formou
tzv. energetických aukcí. Ne vžďy, , je klientovi nabízena nejvýhodnější cena na trhu'
Zprostředkovatelé aukcí energií nespadají pod regulaci ERU, a tím často doohálzi k nepřesným nebo
nedostatečným cenovým nabídkám. Současně není do poslední chvíle známvítězný dodavatel, jeho
podmínky, ani jistota poskytovaných služeb' Výhodnější cenu lze přitom ziskat i u svého stávajícího
dodavatele bezrizik spojených s přechodem k neznámému dodavateli.

Hlasování: 4-0-0

4lKv bere na vědomí:

- ze ÚvtČ Praha-Přední Kopanina obdrŽel od 1. VHS' S.r.o. metodický pokyn k rozdělení nákladů
pŤi zÍizování přípojky vodovodu nebo kanalizace, Tento dokument je k nahlédnutí na ÚuČ Praha -
Přední Kopanina.

-Že odbor výstavby Úřadu m. č. Praha 6 vydal pod č. j. MCP6 O49I2Ol2Ot9 firmě Gard Invest a.s.'
Ke Golfu I4I3|I, Praha 5-Stodůlky stavební povolení na stavbu ''Bydlení v Přední Kopanině''-
novostavba 3 dvojdomů, Praha, Přední Kopanina, ul. Do Roklí



- ze ÚtvtČ Praha-Přední Kopanina obdrŽel Oznámení o zahájení íizení o povoleníke zÍwení
vodního díla a o povolení k nakládání s vodami. Toto řízení probíhá pod č. j' MCP6
267422012019 a by|o zahájeno na zák|adě žádosti fi.my Gard Invest a.s. o vydaní stavebního
povolení ke zÍízení vodního díla ''Dočasná čistírna odpadních vod'' na pozemcích č. parc' 385/1,
]6012, a 815 v k. ú. Přední Kopanina a Žádosti o vydání povolení k nakládání s vodami pro stavbu
''Dočasná čistírna vod'' V rámci stavby ''Bydlení v Přední Kopanině''

5/ Informace:
- Útr,tČ Praha-Přední Kopanina obdržel žádost firmy EKOLA group spol. s r.o. o stavební zásah do
konstrukce komína prodejny potravin v Přední Kopanině (protaŽení kabelů), za účelem umístění
ATC rekordéru jako rozšíření jiŽ nainstalované monitorovací stanice hluku.

Usnesení: KV nemá námitky proti tomuto zásahu do konstrukce komína prodejny potravin.

- ÚuČ Praha-Přední Kopanina obdržel žádost pana Fernanda Maldonada AVareze o vydání
stanoviska k projektové dokumentaci pro vydríní územního rozhodnutí na stavbu ''Novostavba

rodinného domu, parc. č. 698146, k. ú. Přední Kopanina

Usnesení: KV žádost projednala a na zákIadě předloŽené dokumentace se rozhodla pro vydání
svého stanoviska poŽadovat závazné stanovisko odboru územního rozvoje MHMR který je
garantem Metropolitního plánu hl. m. Prahy


