
ZAPIS č. 4l20I9
z jeďnáni Komise výstavby městské části Praha-Přední Kopanina

dne 20.6.2019

Přítomni: Z.HraďíI, L' Sďýnek, P. Salát, Mgr. P. Vokáč

1/ Předseda komise zahájiljednaní ve 15:05 hod. a konstatoval, že komise je usnášeníschopná.

2l U}IIC Praha-Přední kopanina obdržel od D PLUS PROJEKTOVA A
sídlem Sokolovská 16145, Praha 1 cenovou nabídku na zpracováni
vodovodního řadu v chatové oblasti K Prelátům - Přední Kopanina''.

Celkem nabídková cenabez DPH: 47.000'-Kč

Usnesení: KV doporučuje vydat souhlasné stanovisko na zpracování
i k výši cenové nabídky.

Hlasování: 4-0-0

INZENYRSKA a.s. se
PD pro akci "Studie

PD výše uvedené akce

Informace:

1/ Dne 3. dubna 2019 obdržet ÚvtČ Praha _ Přední Kopanina dle $ 10 odst. 4 písm' b) zákona č.
13l1997 Sb., o pozemních komunikacích, žádost od LINE architektura S.r.o., Karla Engliše I498l13
Praha 5 o vyjádření k připojení pozemků p.ě,221'lI a22411 na místní komunikaci na pozemcích p.č'
73411 a 73415 (ulice K Prelátům), vše v k.ú. Přední Kopanina v souvislosti s plánovanou akcí
,,Novostavba 3 dvojdomkůo. azárovei žádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci pro
vydání územního rozhodnutí na stavbu ',Novostavba 3 dvojdomků.. pod číslem jednacím MCPPK
0011612019.

Dopravní komise a Komise výstavby obě předložené Žádosti projednaly a rozhodly se poŽadovat
doplnění žádosti o přesný zákres pozemků, dotčených investorem během stavební činnosti'

Dne22, května 2019 ÚMČ Praha - Přední Kopanina žádosti, doplněné o shora uvedený požadavek,
obdrŽel.

Usnesení: Na zrákladě takto doplněných žádostí Dopravní komise souhlasí s připojením pozemků
p.ě. I9I1I a I92, záměru,,Novostavba 3 dvojdomků.. na komunikaci na pozemku p.č. 74811, vše v
k.ú' Přední Kopanina (ulice K Prelátům). a Komise výstavby k předloženému projektu z hlediska
ochrany zájmůMČ Praha - Přední Kopanina nemá námitek'

Tato souhlasná stanoviska obou komisí byla odeslána firmě LINE architektura S.r.o.

Hlasování: 4-0-0

2l Dne 22.května2Ol9 obdržet ÚvtČ Praha _ Přední Kopanina od pana Ing. Ťuíka v zastoupení
stavebníků paní Dagmar Sládkové apani Šart<y Marounkovénazžklaďě jejich plné moci žádost o
souhlas s novostavbou rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami, dvou vjezdů, připojení na
inŽenýrské sítě (elektřinu, vodu a budoucího připojení nakana|izaci), dočasné žumpy, oplocení,
zpevněných ploch a likvidace dešťových vod na pozemku p.ě, I94l3 v k.ú. Přední Kopanina, jenž je
ve spoluvlastnictví shora uvedených stavebníků.

Usnesení: Komise výstavby a Dopravní komise žáďost projednaly a rozhodly následovně:

1' Komise výstavby souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.

2. Komise výstavby souhlasí s napojením vodovodní přípojky na vodovodniŤad za



podmínky kladného vyjádření 1' Vodohospodařské společnosti' s.r.o. Dále souhlasí se

stavbou Žumpy a s napojením kanalizační přípojky na kanali začniÍadaŽ po ukončení

plánované rea|izace akce,,Rozšíření ČoV Přední Kopanina.. a zpr ov oznění ČoV

Přední Kopanina.

3. Městská část Praha - Přední Kopanina dle $ 10 odst. 4 písm. b) zákona ě' 13/1997 Sb.'

o pozemních komunikacích souhlasí s připojením pozemku p.č. t94l3 dvěmavjezdy

(pro každou bytovou jednotku zvlášť) na komunikaci na pozemku p.č.74811(ulice

Nové Domy), vše v k'ú. Přední Kopanina.

Zároveřl'městská část Praha _ Přední Kopanina souhlasí s uloŽením vodovodních a

kanalizačních přípojek do přilehlé komunikace na pozemku p,ě.748l1 (ulice Nové

Domy) v k.ú. Přední Kopanina.

4. Městská ěást Praha _ Přední Kopanina nemá ve vlastnictví žádné sítě na, nebo u pozemku

stavebníka a novostavba RD není v ochranném pásmu sítí, které by měla ve svém vlastnictví.

5. Souhlas MČ Praha-Přední Kopanina, jako majitele sousedního pozemku p'č' 74811(silnice), na

koordinaění situaci.

Tato souhlasná stanoviska obou komisí byla odeslána panu Ing. Ťuíkovi,

Hlasování: 4-0-0

3lManŽe|éTrubkovi dne 11 .2.2OI9 podali Žádost o dodatečné povolení stavby: ''Stavební úprava

rodinného domu Praha, Přední Kopanina, Preláta č.p. 19'' na pozemku p,č,337 a 338 v k.ú'

Přední Kopanina. Uvedeným dnem by|o zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby.

Stavba obsahuje: -Navýšení objektu o 0,75 m

.Doplnění větracích oken

.Doplnění vstupu na terasu

odbor výstavby ÚrraČ Praha 6 zahájíIŤizeni o dodatečném povolení stavby a současně nařídil ústní
jednaní špojeně s ohledáním na místě na 13.6.2019 v 9.00 se schůzkou pozvaných na místě stavby.

botčené orgány a účastníci řizenímohli závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit

nejpozději pii ístním jednání, jinak by k nim nebylo příhléduto. Ústního jednaní se kromě manželů

Trubkových zúěasnil p.u.ounit odboru výstavbyÚMČ Praha 6 pan Ing. P.Hamat azaMČ Praha-

Přední Kopanina panZ, Hradil. Zadne námitky nebyly vzneseny.

4/ Kv podala podnět na odbor výstavby ÚuČ Praha 6 k prošetření havarijního stavu zdi bývalého

objektů č. p. 3i, ul' K Padesátníku' Přední Kopanina. Tato zeď je provlhlá, vypadávají z ní kameny

a|tozi zÍíceni,Vlastníkem objektu je GPD Vokovice, s.r.o., Antala Staška 2027l79 Praha 4.

Hlasování:4-0-0

5/ Dne 19.6.2019 obdrželÚtr'tČ Praha-Přední KopaninaŽádost o souhlas s dělením pozemku p.č.

6961105 v k.ú. Přední Kopanina za účelem budoucí stavby. Pozemek bude rozdělen na dvě parcely

o výměře I IO2 m2tak, aby byl zachován přístup z obou oddělených pozemků na komunikaci p.č'

738 v k.ú' Přední Kopanina a na část pozemku p,č:,696lI05 v k.ú. Přední Kopanina.

KV Žádost projednala a ke shora uvedené žádosti nemá námitek

Hlasování: 4-0-0

L



6/ Dne 6.6.20|9 proběhla MHMP schůzka na které se řešily možnosti investic do opravy ul. Do
Roklí, geologického průzkumu a následného řešení svedení prusaků vody, které ohrožují bytové
domy v ul. Do Roklí. Takové investice nejsou v možnostech rozpočtu MČ Praha-Přední Kopanina.

Na schůzce bylo příslíbeno, Že nazák|adě Žádosti tvtČ praha. Přední Kopanina bude celou akci
rcalizovat MHMP.

Za MHMP se schůzky zúčastnil pan Ing. Freimann a paní Bláhová azaMČ Praha-Přední Kopanina

pánové Satýnek, Hradil a Mgr. Vokáč.

KV bere na vědomí:
- Že odbor výstavby Úradu m. č. Praha 6 přezkoumal podle s t22 stavebního zákonažádost o
kolaudační souhlas, kÍerou dne 5.6.2019 podal CNI Tisk servis,spol.s r.o., IČo 45789Ot1, K Julianě
l50, Praha 6-Přední Kopanina, 164 00 Praha 619 (dále jen ''stavebník''), u nazék|adé tohoto
přezkoumání vydal podle E |22 odst. 3 stavebního zékonaa $ 18i vyhlášky Ó.50312006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném zněnt
ko la u d a čn í s o u h la s,který je dokladem o povolenémúčelu uživáni stavby:
''Provozní a sk|adovací objekt CNI Tisk servis s.r.o. k.ú. Přední Kopanina, Praha 6''

ověřil: L. Satý


