ZAPIS č.4l20I9

z jeďnániKomise výstavbyměstské
částiPraha-Přední
Kopanina
dne20.6.2019
Přítomni:Z.HraďíI,L' Sďýnek,P. Salát,Mgr. P. Vokáč
1/Předsedakomisezahájiljednaní
ve 15:05hod.a konstatoval,
žekomiseje usnášeníschopná.
2l U}IIC Praha-Předníkopanina obdržel od D PLUS PROJEKTOVA A INZENYRSKA a.s. se
sídlem Sokolovská 16145, Praha 1 cenovou nabídku na zpracováni PD pro akci "Studie
vodovodníhořadu v chatovéoblasti K Prelátům- PředníKopanina''.
Celkem nabídkovácenabez DPH: 47.000'-Kč
Usnesení: KV doporučujevydat souhlasnéstanovisko na zpracování PD výše uvedenéakce
i k výši cenovénabídky.
Hlasování:4-0-0
Informace:
1/ Dne 3. dubna 2019 obdržetÚvtČ Praha _ Přední Kopanina dle $ 10 odst. 4 písm' b) zákona č.
13l1997 Sb., o pozemníchkomunikacích,žádostod LINE architekturaS.r.o.,Karla Engliše I498l13
Praha 5 o vyjádřeník připojenípozemkůp.ě,221'lI a22411na místníkomunikacina pozemcíchp.č'
73411 a 73415 (ulice K Prelátům),vše v k.ú. Přední Kopanina v souvislosti s plánovanou akcí
,,Novostavba3 dvojdomkůo.azárovei žádosto vydání stanoviska k projektovédokumentaci pro
vydání územníhorozhodnutína stavbu ',Novostavba3 dvojdomků..pod číslemjednacím MCPPK

0011612019.

Dopravní komise a Komise výstavby obě předloženéŽádosti projednaly a rozhodly se poŽadovat
doplněnížádostio přesný zákres pozemků,dotčenýchinvestoremběhem stavebníčinnosti'
Dne22, května 2019 ÚMČ Praha - PředníKopanina žádosti,doplněnéo shora uvedenýpožadavek,
obdrŽel.
Usnesení: Na zrákladětakto doplněných žádostíDopravní komise souhlasís připojením pozemků
p.ě. I9I1I a I92, záměru,,Novostavba3 dvojdomků..na komunikaci na pozemku p.č.74811,všev
projektu z hlediska
k.ú'PředníKopanina (ulice K Prelátům).a Komise výstavby k předloženému
ochrany zájmůMČ Praha - Přední Kopanina nemá námitek'
Tato souhlasnástanoviskaobou komisí byla odeslánafirmě LINE architekturaS.r.o.
Hlasování:4-0-0
2l Dne 22.května2Ol9 obdržetÚvtČ Praha _ Přední Kopanina od pana Ing. Ťuíkav zastoupení
paníDagmar Sládkové apani Šart<y
Marounkovénazžklaďějejich plnémoci žádosto
stavebníků
souhlass novostavbourodinnéhodomu se dvěma bytovými jednotkami,dvou vjezdů,připojenína
inŽenýrskésítě(elektřinu,vodu a budoucíhopřipojenínakana|izaci),dočasné
žumpy,oplocení,
zpevněnýchploch a likvidace dešťovýchvod na pozemku p.ě, I94l3 v k.ú.Přední Kopanina,jenžje
ve spoluvlastnictvíshora uvedenýchstavebníků.
Usnesení:Komise výstavby a Dopravníkomise žáďostprojednalya rozhodly následovně:
1' Komise výstavby souhlasís předloženouprojektovoudokumentací.
2. Komise výstavby souhlasís napojenímvodovodnípřípojkyna vodovodniŤadza

s.r.o.Dále souhlasíse
společnosti'
vyjádření1' Vodohospodařské
podmínkykladného
přípojkyna kanalizačniÍadaŽpo ukončení
stavbouŽumpya s napojenímkanalizační
ČoV PředníKopanina..a zprov ozněníČoV
plánovanérea|izaceakce,,Rozšíření
PředníKopanina.
3. MěstskáčástPraha- PředníKopaninadle $ 10odst.4 písm.b) zákonaě' 13/1997Sb.'
pozemkup.č.t94l3 dvěmavjezdy
souhlasís připojením
komunikacích
o pozemních
(prokaždoubytovoujednotkuzvlášť)na komunikacina pozemkup.č.74811(ulice
NovéDomy),všev k'ú.PředníKopanina.
a
vodovodních
částPraha_ PředníKopaninasouhlasís uloŽením
Zároveřl'městská
přípojekdo přilehlékomunikacena pozemkup,ě.748l1(uliceNové
kanalizačních
Domy)v k.ú.PředníKopanina.
sítěna, nebou pozemku
4. Městská ěástPraha_ PředníKopaninanemáve vlastnictvížádné
pásmusítí,kteréby měla ve svémvlastnictví.
a novostavbaRD nenív ochranném
stavebníka
na
pozemkup'č'74811(silnice),
Kopanina,jako majitelesousedního
5. SouhlasMČPraha-Přední
situaci.
koordinaění
Tatosouhlasnástanoviskaoboukomisíbyla odeslánapanuIng.Ťuíkovi,
Hlasování:4-0-0
povolenístavby:''Stavebníúprava
dne 11.2.2OI9podaliŽádosto dodatečné
3lManŽe|éTrubkovi
domu Praha, PředníKopanina,Prelátač.p.19'' na pozemkup,č,337a 338v k.ú'
rodinného
povolenístavby.
PředníKopanina.Uvedenýmdnemby|o zahájenořízenío dodatečném
-Navýšení
objektuo 0,75m
Stavbaobsahuje:
.Doplněnívětracíchoken
.Doplněnívstupuna terasu
nařídilústní
povolenístavbya současně
o dodatečném
odbor výstavbyÚrraČPraha6 zahájíIŤizeni
na
místě
stavby.
pozvaných
v 9.00se schůzkou
jednaníšpojeně
s ohledánímna místěna 13.6.2019
řizenímohli závaznástanoviskaa námitky,popřípadědůkazyuplatnit
botčenéorgánya účastníci
Ústníhojednaníse kroměmanželů
nejpozdějipii ístnímjednání,jinak by k nim nebylopříhléduto.
Trubkovýchzúěasnilp.u.ounit odboru výstavbyÚMČ Praha6 pan Ing.P.HamatazaMČ PrahaPředníKopanina panZ, Hradil. Zadnenámitkynebyly vzneseny.
havarijníhostavuzdi bývalého
4/ Kv podalapodnětna odbor výstavbyÚuČ Praha6 k prošetření
je
vypadávajíz níkameny
provlhlá,
PředníKopanina.Tatozeď
č.p. 3i, ul' K Padesátníku'
objektů
objektuje GPD Vokovice,s.r.o.,Antala Staška2027l79Praha 4.
a|tozi zÍíceni,Vlastníkem
Hlasování:4-0-0
KopaninaŽádosto souhlass dělenímpozemkup.č.
Praha-Přední
obdrželÚtr'tČ
5/Dne 19.6.2019
budoucístavby.Pozemekbuderozdělenna dvě parcely
v k.ú.PředníKopaninaza účelem
6961105
o výměře I IO2 m2tak,aby byl zachovánpřístupz obouoddělenýchpozemkůna komunikacip.č'
v k.ú.PředníKopanina.
738v k.ú'PředníKopaninaa na částpozemkup,č:,696lI05
KV Žádostprojednalaa ke shorauvedenéžádostinemánámitek
Hlasování:4-0-0

L

6/ Dne 6.6.20|9proběhlaMHMP schůzkana kterése řešilymožnostiinvesticdo opravyul. Do
bytové
průzkumua následného
řešenísvedeníprusakůvody,kteréohrožují
Roklí,geologického
rozpočtuMČ Praha-PředníKopanina.
domy v ul. Do Roklí.Takovéinvesticenejsouv možnostech
Že nazák|aděŽádostitvtČpraha.PředníKopaninabudecelou akci
Na schůzcebylo příslíbeno,
rcalizovat MHMP.
pan Ing.Freimanna paníBláhová azaMČ Praha-PředníKopanina
Za MHMP se schůzkyzúčastnil
pánovéSatýnek,Hradil a Mgr. Vokáč.
KV bere na vědomí:
- Že odbor výstavbyÚradu m. č.Praha6 přezkoumalpodle s t22 stavebníhozákonažádosto
r.o.,IČo 45789Ot1,
K Julianě
souhlas,kÍeroudne 5.6.2019podalCNI Tisk servis,spol.s
kolaudační
u nazék|adé
tohoto
l50, Praha6-PředníKopanina,16400 Praha619 (dálejen ''stavebník''),
zékonaa$ 18i vyhláškyÓ.50312006Sb.,o
přezkoumání
vydal podle E |22 odst.3 stavebního
řádu, v platnémzněnt
opatřenía stavebního
podrobnější
rozhodování,územního
úpravěúzemního
je
uživánistavby:
ko la u d a čn í s o u h la s,který doklademo povolenémúčelu
''Provoznía sk|adovacíobjekt CNI Tisk servis s.r.o.k.ú.Přední Kopanina, Praha 6''

ověřil: L. Satý

