
áprs č.8l2org
z jednání Komise výstavby městské části Praha-Přední Kopanina

dne 15.12.2O19

PříLomni: L. Saýne( P. Salát, Mgr' P. Vokáč, Z' Hndi|, ing. Tichý Miros|av j.h.

1. Zahájení.

V zastoupení předsedy komise zaháji| p.Satýnek jednání v 9:00 hod. a konstatoval, že komise je
usnášeníschopná.

2. žáaost p. Jana Tolara o vyjádření uč přeoní Kopanina k rekonstrukci objektu Pretáta
č.p. 13 na parc. č.261

Předmětná žádost by|a projednána a Komise výstavby vydává tímto souh|asné stanovisko za předpokladu
sp|nění všech zákonných požadavků, s takovou rekonstrukcí spojených.

3. vyjádření k žádosti manželů VeIovrých, majite!ů pozemku p.č. 378 v k.ú. Přední
Kopanina.

Manže|é Ve|ovi, v zastoupenídcery Adé|y' majite|ky pozemku výše uvedeného p.č. se k jednání Komise
ýstavby dostavili osobně a seznámi|i komisi se sými záměry, vztahujírcími se k využitítohoto pozemku a
požáda|i o podporu Zastupite|stva uč přeoní Kopanina při podání návrhu na změnu územního p|ánu na IPR,
ve které budou požadovat změnu využití pozemku k zatím b|íže nespecifikované ýstavbě pravděpodobně
rodinného byd|ení.
Komise manže|ům Ve|oým pro takoý záměr doporuči|a zpracovat podání tak, aby obsahovalo veškeré
ob|igatorní ná|ežitosti pro úspěšné přijetí na IPR s tím, že před podáním tento přípis ve své finální formě
bude projednán Komisíýstavby a poté předán k rozhodnutí na nejb|ižším jednání Zastupite|stva.

Informace o připravovaných jednáních.

odbor výstavby uč Praha 6: Informace o zahájení územního řízení _ úsek NN66 _ komunikace.
Nutná přÍtomnost zástupce t',tč dne 07.ol.zozo v 9.00 hodin

odbor výstavby Mč Praha 6: Informace o zahájení územního řÍzení - úsek NN66 _ komunikace,
Vo, přeložka kabe|ů a sadové úpravy. Nutná přítomnost zástupce l',tč dne 07.oL.zo}o v 9.30 hodÍn

odbor rnýstavby Mč Praha 6: Kontro|ní proh|ilcka - nepovo|ená stavba na pozemku p.č. B4Bl2,
majite|é Ing. Veith a Mgr. Němcová. Nutná přítomnost zástupce ptč dne o9.o1.2o2o v 9.15 hodin

Komise výstavby bere na vědomí.

- odbor výstavby t'tč Praha 6: zastavenířízení EUROPLAKAT _ rný|epové p|ochy 3,6 x 9,6 m u
komunikace Lipská - neby|y dodány požadované podklady

. odbor výstavby Mč Praha 6: rozhodnutí o dě|ení pozemků p.č.677/3 - Have|ka Martínková

- odbor vrýstavby uč praha 6: rozhodnutí o prod|oužení stavebnír:h úprav - Jaros|av Žáček,
K Padesátníku 43

- odbor výstavby Mč praha 6: odstranění stavby sk|adu _ dí|ny Renata Vojtěchová

- odbor výstavby Mč Praha 6: oznámení o zahájení stavebního řÍzení MUDr. Řešátko, Pre|áta 10B

4.

- odbor v'ýstavby Pč Praha 6l Územní souh|as _ TJJ Přední Kopanina - stavba kana|izační přípojky



- odbor doprarry a žp mč ,,"#J:.'"[:il.i;Í;í'i. GARD Invest o povo|ení zrušení vjezdů
připojení sousedních nemovitostí na komunikaci III. třídy
K Pre|átům

. že odbor ýstavby Úřaou m. č. Praha 6 vydal pro p. Jaros|ava Žáčka, K Padesátníku 42 Rozhodnutí o
prodloužení stavebního povolení na stavební úpravy RD K Padesátníku č.p.43 Praha . Přední
Kopanina do 31.1O.2O21.

2. Další informace :

1 .

Pp. Hradi| a Vokač přítomné informova|i o instalaci zrcade| u u|ice Do Rok|í a u čoV o schvá|ení dvou
zastávek na znamení mezi retardéry na u|ici K Tuchoměřicům na vfiezdu směrem k Akcízu, o umístění
ukazate|ů pro u|ice Budis|avova a K Václavu.

z.

Pp. Hradi| a Vokáč informovali dá|e o schvá|ení podchodu pod ulicí Lipslo MHMP a o objednání projekčních
prací k tomuto úče|u u TSK.

3 .

Informace o vývoji situace na ulici Do Rok|í d|e přípisu ing. Chme|ky ze sÚpR - dešťové vody.

Jednání by|o ukončeno v 11:10 hod.


