ZÁPIS č. 26/2022
z jednání Komise výstavby městské části Praha-Přední Kopanina
dne 12.05.2022 v 17.00 hodin

Přítomni:
Omluveni:

pp Z. Hradil, L. Satýnek, P. Salát,
ing. M. Tichý, Mgr. Petr Vokáč

Dopravní situace:
Ve věci zřízení radaru na komunikaci K Tuchoměřicům ve směru do obce komise výstavby doporučuje
přijmout základní cenovou a technickou variantu spojenou s instalací značky měřený úsek – 30km/hod.
v ceně 94. tis. + příslušenství.
Případné další technické požadavky budou řešeny ex post – po ověření výsledků provedených úprav.

Žádosti:
1. Ing. Arch. Martina Lachmanová - Žádost o vyjádření k projektu „ Modernizace RD
Přední Kopanina, K Padesátníku 72 „
Komise výstavby neshledala na projektu nic, co by bránilo jeho realizaci. Komise proto doporučuje
vydat v tomto směru kladné stanovisko.

Komise výstavby bere na vědomí:
Přípisy odboru výstavby MČ Praha 6:


Oznámení o zahájení stavebního řízení – „ Stavba č. 3113 Přední Kopanina- etapa 0013
Do Roklí“
Odbor Výstavby MČ Praha 6 vydal oznámení o zahájení stavebního řízení ve věci technické
vybavenosti v ulici Do Roklí – stékání vody ze svahu pod bytové domy.



Výzva k účasti na kontrolní prohlídce: ul. K Tuchoměřicům č.7 dne 05.05.2022
Kontrolní prohlídky se účastnil p. tajemník MČ



Výzva k účasti na kontrolní prohlídce: Oplocení pozemku 677/3-Preláta dne24.05.2022
P. Vojtěchová versus pp. Martínková,Havelka
Vzhledem k charakteru věci ( občanskoprávní záležitost ) není dle Komise výstavby účast zástupců
MČ bezpodmínečně nutná.



Společné povolení – rozhodnutí: stavba RD p. Miroslava Tichého
Tímto přípisem byl p. Miroslavu Tichému schválen záměr výstavby RD na p.č. 51/3 tedy hlavní
budovu, uliční oplocení a zpevněné plochy včetně ploch pro odstavné parkování.



Rozhodnutí – oprava zřejmých nesprávností
Jedná se o opravy v textaci prodloužení rozhodnutí ve věci 1 RD a dvou dvojdomů v ulici K Prelátům



Oznámení – zahájení stavebního řízení – D7 MÚK Aviatická, SO 150 – Cyklostezka,
SO 221 – Most na MK Aviatická
Stavební řízení, týkající se výše jmenovaných věcí.



Závazné stanovisko a rozhodnutí přechod pro chodce K Tuchoměřicům
Odbor Výstavby MČ Praha 6 vydal stanovisko k přechodu pro chodce na ulici K Tuchoměřicům
Jako přípustné bez podmínek.



Rozhodnutí – povolení změny stavby před dokončením – pč. 160/6 – DaQ invest
Odbor Výstavby MČ Praha 6 vydal rozhodnutí o změně stavby před dokončením DaQ incest – RD na
parcele 160/6.

Přípisy MHMP:



Rozhodnutí – odvolání Ing. Veith, Mgr. Veightová
Tímto rozhodnutím MHMP zamítá odvolání zmíněných osob o prodloužení lhůty k doplnění žádosti o
dodatečné povolení stavby.

Info:
P. starosta Hradil informoval přítomné členy komise o vývoji v záležitosti výstavby na Hokešově
náměstí, konkrétně o postupech v přípravě nové dohody o výstavbě. Podrobně budou se situací
seznámeni všichni členové zastupitelstva na poradě dne 16.05.2022 tak, aby bylo možno již učinit
závěrečné kroky.

Jednání komise bylo ukončeno v 17.45 hod.

Zapsal: L. Satýnek

Ověřil: Z. Hradil

