
Přítomni:

zÁprs č. ttl2o2o
z jednání Komise v'ýstavby městské části Praha.Přední Kopanina

dne 04.05.202O

Mgr' P' Vokáč, Z' Hradi|, ing. Tichý Miros|av, L. Saýnek, Petr Sa|át

Zastupující předseda KV p. Saýnek zaháji|jednání v 16.00 hod. a konstatovaÍ, že komise je usnášenischopná'

žádosti.

. Žaaost manželů Burdovrých o vydání souhlasu s dělením pozemku č.3o3.

Žáaostby|a před|ožena v souvis|ostis vypořádáním majetku v rodíně.

Komise doporučuje vydat souh|as s dělením bez výhrad.

- Žádost rodiny Malých o změnu územního pIánu převodem pozemků ze současného
režimu PS ( sady, zahrady a vinice ) do reiimu s-r ( spot )] zae jez<t1cký sport

Komise uýstavby doporučuje jednat ve věci ve smys|u nás|edující textace.

Komise v'ýstavby žádost o změnu Úp č. zgss vtny 15 projednata a souhlasí s touto změnou zapředpok|adu, že se shora uvedená změna uuae ýrat iou'" pozemku p.č. 3.M v k.ú. PředníKopanina .tak, jar ji odsouhlasilo zastupite|shro ňestjre čáiti pratra ..přeání Kopanina na svém33. zasedání dne 24.6,2013.

Informace o v'ýsledcích proběhlých jednání.

- odbor výstavby Mč Praha 5: vyzva| k účasti na kontro|níproh|ídce 13.o3.2o2o _ neudržovaná
zed, při komunikaci K Tuchoměřicům u objektu 39 v|astníka objektu a zástupce mČ pr. Z;;iň;i- 

-

vlastníka se k jednání nedostaví|i'

odbor ýstavby MČ Praha 6 vyzva| v|astníka objektu PPK Estates s r.o. sp|nit podmínky vyzvy ve|hůtě do 60ti dnů od doručenív12vy nás|edovn8:

. K odstranění zvětra|ých částí zdi

. K zajištěníhorní hrany zdi proti nepřízníým povětrnostním v|ivům

. K doplněníchybějícího zdiva v patě zdi

. K zajištěnípozemku a objektu proti vniknutí nepovo|aných osob

. o sp|nění podmínek informovat stavebníúřad

Komise v'ýstavby bere tuto informaci na vědomí a očekává výsledky řízení.

Nepovolená stavba na pozemku p.č. taz

objekt po p. Masopustové, na ýzvu k zahájení řízení se tehdy ze zástupců v|astníka nikdo
nedostavil, d|e informací 

:.gY.ye Praha 6 je adresát neznámý, rovněž ňení známa fírma, kteý
stavbu provádí' Zástupci MČ PK se pokusí získat o v|astníkoviá provádění staveÚnicÁ prací víceinformací.



odbor výstavby bude o da|ších krocích informovat.

Informace o nadcházejících jednáních:

odbor vrýsta-vby.Mč praha p - {-rrájení společného řízení pro vodní di|o v chatové oblastiPre!áta ev. C. 97 na pozemku p.č. arclt - vrtaná studna'

Jednání se uskuteční dne 29.o5.2o2o.

Komise v'ýstavby doporučuje účast zástupců uč px.

Komise výstavby bere na vědomí.

Přípis p. Have|ky s orientačním zakres|ením po|ohy nového p|otu na pozemku 677l4, sousedícíms pozemkem p,č' 677117,

Komise ýstavby bere věc na vědomís tím, že by neby|o od věci provést šetřenína místě.

Rozhodnutí oDŽP uč praha 6 o povote1|gřímérro napojení vjezdu do domu na p.č. 155,156' 158 a 159/1 na místní komunikaci II. Třídy x rúcňoměřicům.

Jednání by|o ukončeno v 17:50 hod.

Zapsa|: L. Saýnek

ověři|: Z. Hradi|


