
 

 

Zápis ze 7. jednání Komise výstavby a rozvoje

ze dne 21. října 2019

Přítomni dle presenční listiny

v

]. Zádost o souhlas se stavebním záměrem: rodinný dum č.p. . v uliei

Svijanská

Komise se seznámila s předloženou dokumentací (zákres do kat. mapy a pohledv ) stavebního

záměru přístavby a stavebních uprav RD a nemá žádné připomínky vzhledem k tomu. ze se

eharakter rodinného domu nemění a přístavba _ie zamýšlena do zahrady. nikoliv směrem do

ulice.

2. Žádost o souhlas s uložením vodovodní přípojky pro pozemek ě. páre. _

v kat. uzemí Kbely (uliee Nlladoboleslavská_do

pozemku ve vlastnictví městské “ásti

Pro stavbu rodinného domu. ktery je zamýšlen na pozemku ě. pare._ při komunikaci

Nlladoboleslavslai. *dokumentaee /12/2()17. lng. _). ehee žadatel

vybudovat vodovodni pripol 'u. ato přípojka bude zasahovat do pozem “u c. pare. 2135 ve

vlastnictví hl.m. Prahy a do pozemku ě. pare. 1917/12 ve vlastnietví městské části Praha 1‘).

Komise souhlasí s uložením vodovodní přípojky do pozemku c. pare. WlV'lZ vse v'kat.

uzemi Kbely. pro stavbu rodinného domu. za standardníeh podmínek.

3. Žádost o souhlas s uložením plynovodníeh přípojek do pozemku ve vlastnictví

městské “ásti : uliee Hulková

Pro stávající stav b_v dvou rodinnýeh domu Č.p. Fa jednoho domu Č.p. -v uliei

llulkova. mají být vybudované plynovodní přípoj *_v'. \'tere mdou ulo/',env' take \“ pozemku ve

v'lastnietv'í městské ěasti Praha 1‘) dokumentaee z ll ’2018. lng. .lan . Komise po

projednání souhlasí s uložením plynov'odníeh přípojek do pozemku ě. pare. 18‘) 1/3. 199‘) l a

1900/2 v kat. uzemí Kbel_v za standaídnieh podmínek a žádá provedení prací \ koordinaei

s prováděnou opravou horkovodu. tedy před polo'chim línalního pov rehu v ulici llulkova.

4. Zádost o vv'ádření kúzemnímu řízení ~ vvbudování nové )říío'kv„] . l . _

podzemního komunikačního vedení kpřipojení bytovyeh domu Nová

Toužimská

k I.jednání komise. 10.122018

Komise v_v'slov ila svuj souhlas s nav rzenou trasou pro napojení komunikačního vedení již dne

10.12.2018. lí'zemni rozhodnutí pro stavbu „Obytný soubor nova louzimská“ nabylo právní

moei dne 25.7.2019. jsou tedy stavební objekty tohoto souboru umístěny. \f'zhledem k tomu.

že městská ěást uzav í'ela dohodu o zasíťování se společností 'li—Mobilo záda. aby k Žádosti o

\'_\ dání územního rozhodnutí b_vla předložena koordinace s touto společností

S. Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu a rodinného dvojdomu na

pozemku_kat. území Kbely při komunikaei Zámašská

\'a místě stávajíeího rodinného domu ě. p. \ uliei /.amasska. který bude odstraněn a na

přilehlé zahradě rodinného domu se plánuje v_vstav ba rodinného domu a rodinného dvojdomu.

Jedna se o dvoupatrov e domv s plochou sli'eehou a jednou. resp. dvema bytovými jednotkami.

Komise po projednání souhlasí sv'v'stavbou těehto domu a s uložením sítí pro domy do

komunikaee 7amafsska (pozemek ě. pare. 2037 v kat. uzemí Kbely) za stamiardníeh

podminek.

 



6. Žádost 0 y_yjádřcní k uložení sítí do mlcmku městské části Praha 19 pro

stavbu rodinného domu na rohu ulic

lng. “požádal o \‘_\ dání stanoyisku k proje \'toye co 'umentuei pro sloučene HR u SP

nomstam} l) u Munch o \yjzidření pro u/emní souhlas přeložky \fodoyodní přípojky.

lx'omise po prostudmmíí podání. které obsahuje pi'uyodní žpráyu. souhrnnou technickou

žpi'ziy'u. technickou žpřúyu a situaci tliígui'clí-oktober 2019). resp. dokumentaci

přeložky \'odoyodní přípojky. souhlasí s uložením přípojek \ody. plynu a NN do pozemku c.

pure. 213W kat. užcmí Kbely (ulice Krnská). ktery je ye ylastnietyí mestske Části. Dále

komise konstatuje. že podání neobsahoyulo žádne pohledy na žamyšlcny rodinny dum. Použe

\“ textu přiloženych žpřúy je uycdeno. že se jedná o dvoupodlažní. nepodsklepeny rodinný

  

  

 

dum s plochou střechou. není uycden počet bytoy'ych jednotek a je uyedeno. že se jedná o

stuybu dočasnou. /. techto duyodu se komise k \'lustní staybč rodinného domu ncy yjžídřila.

Příští jednání se bude konat \'c středu 27. listopadu 2010 od 16.00 hodin.

Xupsula: Pcterkoyu

 


