áprs č.8l2org

z jednání Komise výstavby městskéčásti Praha-Přední Kopanina
dne 15.12.2O19
j.h.
PříLomni:
L. Saýne( P. Salát,Mgr'P.Vokáč,Z' Hndi|,ing.TichýMiros|av
1. Zahájení.
V zastoupenípředsedy komise zaháji|p.Satýnek jednánív 9:00 hod.a konstatoval,žekomiseje
usnášeníschopná.
2. žáaost p. Jana Tolara o vyjádření uč přeoní Kopanina k rekonstrukci objektu Pretáta
č.p.13 na parc. č.261
Předmětnážádostby|aprojednánaa Komisevýstavbyvydávátímtosouh|asné
stanoviskoza předpokladu
sp|nění
všechzákonnýchpožadavků,
s takovourekonstrukcí
spojených.
3. vyjádření k žádosti manželůVeIovrých,majite!ůpozemku p.č.378 v k.ú.Přední
Kopanina.
pozemkuvýšeuvedeného
Manže|é
Ve|ovi,v zastoupenídcery
Adé|y'majite|ky
p.č.se k jednáníKomise
dostavili
osobně
a
seznámi|i
komisi
pozemkua
se
sými
záměry,
vztahujírcími
se
k
využitítohoto
ýstavby
požáda|i
o podporuZastupite|stva
uč přeoníKopaninapři podánínávrhuna změnuúzemního
p|ánuna IPR,
pozemkuk zatímb|íže
ve kterébudoupožadovat
změnuvyužití
pravděpodobně
nespecifikované
ýstavbě
rodinného
byd|ení.
Komisemanže|ům
Ve|oým pro takoý záměrdoporuči|a
zpracovatpodánítak, aby obsahovaloveškeré
pro úspěšné
přijetína IPR s tím,žepřed podánímtentopřípisve svéfinálníformě
ob|igatorní
ná|ežitosti
jednáníZastupite|stva.
budeprojednánKomisíýstavbya potépředánk rozhodnutí
na nejb|ižším

4 . Informace o připravovaných jednáních.
_ úsekNN66_ komunikace.
odbor výstavby uč Praha 6: Informaceo zahájeníúzemního
řízení
NutnápřÍtomnost
zástupcet',tč
dne 07.ol.zozov 9.00 hodin
- úsekNN66_ komunikace,
odbor výstavby Mč Praha 6: Informaceo zahájeníúzemního
řÍzení
Vo, přeložkakabe|ů
a sadovéúpravy.
Nutnápřítomnost
zástupcel',tč
dne 07.oL.zo}ov 9.30 hodÍn
- nepovo|ená
proh|ilcka
odbor rnýstavbyMč Praha 6: Kontro|ní
stavbana pozemkup.č.B4Bl2,
majite|é
Ing.Veitha Mgr.Němcová.Nutnápřítomnost
zástupceptčdne o9.o1.2o2ov 9.15 hodin
Komise výstavby bere na vědomí.
- odbor výstavby t'tčPraha 6: zastavenířízení
_ rný|epové
p|ochy3,6 x 9,6 m u
EUROPLAKAT
komunikace
podklady
Lipská neby|ydodánypožadované
. odbor výstavby Mč Praha 6: rozhodnutí
p.č.677/3- Have|kaMartínková
o dě|enípozemků
- odbor vrýstavbyuč praha 6: rozhodnutí
o prod|oužení
stavebnír:h
úprav- Jaros|avŽáček,
K Padesátníku
43
- odbor výstavby Mč praha 6: odstranění
stavbysk|adu_ dí|nyRenataVojtěchová
- odbor výstavby Mč Praha 6: oznámení
o zahájenístavebního
řÍzení
MUDr.Řešátko,Pre|áta10B

- odbor v'ýstavbyPč Praha 6l Územnísouh|as_ TJJ PředníKopanina- stavbakana|izační
přípojky

- odbordoprarrya žpmč,,"#J:.'"[:il.i;Í;í'i.

GARDInvesto povo|ení
zrušení
vjezdů

připojení
sousedních
nemovitostí
na komunikaciIII.třídy
K Pre|átům

. žeodbor ýstavby Úřaou m. č.Praha6 vydal pro p. Jaros|avaŽáčka,K Padesátníku
42 Rozhodnutí o
prodlouženístavebníhopovolenína stavebníúpravyRD K Padesátníkuč.p.43 Praha . Přední
Kopanina do 31.1O.2O21.
2. Dalšíinformace :
1.
Pp. Hradi|a Vokačpřítomné
informova|i
o instalacizrcade|u u|iceDo Rok|ía u čoV o schvá|ení
dvou
zastávekna znamenímezi retardéryna u|iciK Tuchoměřicům
na vfiezdu směremk Akcízu,o umístění
pro u|iceBudis|avova
ukazate|ů
a K Václavu.

z.
podchodupod ulicíLipslo MHMPa o objednáníprojekčních
Pp. Hradi|a Vokáčinformovali
dá|eo schvá|ení
pracík tomutoúče|u
u TSK.
3.
Informaceo vývojisituacena uliciDo Rok|í
d|epřípisuing.Chme|kyze sÚpR - dešťové
vody.
Jednáníby|oukončeno
v 11:10hod.

