
zÁprs č,.7 l2oL9
z jednání Komise výstavby městské části Praha.Přední Kopanina

dne 29.10.2019

Přítomni: L. Saýnek, P. Sa|át, Mgr. P. Vokáč, Z. Hradi|

1.
Zahájení.

V zastoupení předsedy komise zaháji| p. Saýnek jednání v 15:00 hod. a konstatoval, že komise je

usnášeníschopná.

2.
Ďoflnění žádosti Martiny Fryčové k vyjádř€ní Mč Přední Kopanina ke stavbě pro

bydtení a prodejnu na parc.č.698149.

Předmětná žádost by|a podána dne 02.09.2019 a dop|něna dne 09.10.2019 spo|u s 1 paré poek-

tové dokumentace pro stavební povo|ení. Doplnění obsahuje:

a) žádost o vyjádření k PD
b) povo|enídopravního připojení na místníkomunikaci parc. č73llt
c) povo|ení k napojení na technickou infrastrukturu
d) sdě|ení o existenci sítív řešeném území

Usnesení: KV doporučuje vydat paní Maftině Fryčové V zastoupenístavebníka ( p|ní moc je

součástí žádosti ze dne óz.tÓ.zotg ) k rnýše uvedené žádosti ve všech bodech k|adné stanovisko
v souladu s obsahem emailové zprávy ze dne 29.10.2019, obsahujícízuýšení počtu parkovaclch
míst na 7 a umístění samostatné žumpy pro daný objekt až do možnosti napojení na novou CoV.

Přílohy: 5 x

Hlasování: 4-0-0

3.
vyjádření k žádosti P6PA + ARcHITEcTs o povotení k připojení vodovodní přípojky na
adrese K Tuchoměřicům ě.p,7

KV projednala ýše uvednou žádost a vyjadřuje souhlas v nás|edující textaci odpovědi:

,, Po před|ožení projektové dokumentace k vašížádosti sdělujeme, že souh|asíme s připojením na
vodovodnířaa s tíň, že připojení bude provedeno na stávajícídimenzi vodovodní přípojky, na
kterou je objeK již připojen. ''

Hlasování: 4-0-0

4.
Přechod pro chodce u|. K Tuchoměřicům

KV projedna|a přípravu vybudování přechodu pro chodce v u|. K Tuchoměřicům v místě vyústění
propojky z u|ice K Máří Magda|eně, pod a|tánem.



l(/ p|ně souhlasí s návrhem ing. Mastného s upřesněním, že přechod bude mÍE šířku 6,5 a přechod
bude nasvícen v potřebné intenzitě.

V tomto smys|u je třeba ing. Slámu informovat.

Pří|oha: 1 x koordinační situace

H|asování: 4-0.0

5,
|(V berc na vědomí:

. že odborrnýstavby Úřadu m. č. Praha 6 vyda| pro p.Jaros|ava Žáčka, K Padesátníku42
Rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení na stavební úpravy RD K Padesátníku
č.p. 43 Praha - Přední Kopanina do 31.10.2o2L.

6.
Informace

P. Saýnek přítomné informova| o ýs|edcích hydrogeo|ogického posudku příčin poklesu h|adlny
vody v ob|asti Pre|áta a seznámi| přítomné se závěry této studie. o výsledcích a doporučeních
autorů studie bude veřejnost informována na nejb|ižším zasedání zastupite|stva MČ.

Jednání bylo ukončeno V yf;,fi hod.

Zapsa|: L. Saýnek

ověři|: ,"W


