ZAPIS č.612019

z jednáníKomise výstavbyměstskéčástiPraha-PředníKopanina
dne1l .9.2019
Přítomni:Z.Hradi|, L. Satýnek,P. Salát,Mgr' P.Vokáč
1/Předsedakomise zaháji|jednaní
ve 16:00hod.a konstatoval,
Žekomiseje usnášeníschopná.
2l Kv doporučujebezodkladnézadat vypracovánígenereluzásobenípitnou vodou trztČprahapoměryv kaŽdémmístěvodovodnísoustavyobce
PředníKopanina,který určítlakovéa průtokové
příští
výstavbou
v
Přední
v souvislostis
k.ú.
Kopanina.
Hlasování:4-0-0
KV bere na vědomí
-ŽeMagistráthl. m. Prahy vydal ROZHODNUTÍ nazák\aděodvolríní
MČ Praha-PředníKopanina,
p.JanaBeneše,pí. Denisy Praksinovéa pí. Moniky Karasovéproti rozhodnutíUMc Praha 6n
paníLenky Triibenekrové,
odboru výstavbyze dne 22.10.20|8,kterýmbyla na Žádoststavebníka
zastoupenépanem ondřejem Trtibenekrem dodatečněpovolena změna stavby před jejím
domuč.4 na pozemkuparc.č.5019v k.ú.PředníKopanina'',
dokončením,
a to ''stavbarodinného
ve zvětšenícelkovéhoobjemu stavby,ve změně dispozičního
řešení,změně umístění
spočívající
teras a v realizaci bazénu. Magistrát hl. m' Prahy rozhodl tak, že napadené
otvorů,v rozšíření
rozhodnutíÚvtČ Praha 6, odboru výstavby,sp' zn. SZ MCP6 O28399l2018/oV/Ha,
čj' MCP6
rušía věc vracík novémuprojednání.
196094ze dne22.10.2018,
Informace:
1/odbor výstavbyÚuČ Praha6 obdrŽeldne 30.6.2019ozntnnení
o užívéni
stavby,kterépodal
Lukáš Kozák, K Padesátníku143'Praha 6.PředníKopaninaokteréhozastupujeAMO' spol'
s r.o.' Zívrova1'606t|6,Praha6.Řepy.
provedlodborvýstavbydne 12.července
prohlídku
2019 závěrečnou
anazák|adětohotooznžlmení
na stavbě:
Novostavbarodinnéhodomu o jednébytovójednotce1+3'k.ú.Přední Kopanina, Praha,
ulice K Padesátníku
prohlídkabyla provedenadne5.záŤí
2019s tímtovýsledkem:
Záv&ečnákontiolní
Ťádu,žepředmětná
uřadpotvrzujepodle $ 155'odst1 Správního
Stavební
je
stavba dokončenaa schopnaužívání.
. 2lDne t,7.2O19podal žadateIEva Šímováa danie|aJirkovcová žádosto vydání rozhodnutí
dělenípozemkuč.parc.696lI05
odbor výstavbyÚvrČ Praha 6 vydal 4,g,2OI9podle $ 82 a 92 stavebnihozákonarozhodnutí
vypořádanimezíspoluvlastníky
dělenípozemkůz důvodumajetkového
přílohourozhodnutí.
Dělenípozemkůbudeprovedenov souladus graťtckou

podala
3/ odbor výstavbyÚvČ Praha6 posoudilohlášenistavebního
záměru,které
dne 10,4,2OI9
DvůrPřední Kopanina, s.r.o.'Kamýcká 232l2a,Praha 6
DřívePRIMALORE, s.r.o.,SokolovskáI00l94,Praha8
a na zěil<|aděn
tohoto posouzenípodle $ 106 stavebníhozákona vydal souhlas s provedením
stavebníhozáméru:Rekonstrukce a novostavbapro bydlení' Hokešovo nám. 25, Praha 6PředníKopanina
4/ odbor výstavbyÚradu m. č.Praha6, přezkoumalpodle $ 126 a I27 stavebníhozákonazměnuv
uŽiváni stavby, kterou dne 18.3.2019 oznámi|i vlastníci stavby Ing' Michal Čermák,
K Horoměřicům
650/17,Praha6-Suchdola Ing.HelenaČermaková,
K Horoměřicům650117,Praha
podle$ 12ó odst.2 a$ I27 odst.2 stavebního
6-Suchdolanazžk|adětohotopřezkoumánivydává
zákonaa $ 18m odst. 1 vyhláškyč.503/2006Sb., o podrobnější
úpravěúzemního
rozhodování,
územního
opatřenía stavebníhořádu, v platnémzněnís o u h l a s se změnou v užívéní
stavby
prostor
změna uživánisklepních
rodinnéhodomu ze skladůna výrobnu čokoládyPraha 6-Přední
Kopanina,K Tuchoměřicům
č.p.135
5/ HlavníměstoPraha,zast.odboremhospodďenís majetkemMHMR IČo 00064581,Mariánské
náměstí2l2, 11000 Praha l-StaréMěsto, který zastupujeAXEN, s.Í.o.'lČo zszz+361, Jizerská
podal dne 27,5,2019žádosto vydání
32814,Čakovice,196 00 Praha 96 (dále jen,,žaďatel'')
rozhodnutío umístění
stavby:Doplněníveřejnéhoosvětlení. ul. Do Rok|Í'Praha 6
územního
.Přední Kopanina, na pozemcíchparc. č. 76011,76012,76I v katastrálnímúzemíPřední
Kopanina. Uvedenýmdnemby|o zahájenoúzemníÍízení.
Jednáníukončenov 77:40ho,
Zapsal:Z.Hradil

ověřil: L. Satýnek

