Zápis komise výstavby
dne 4. 2. 2019
Projednávané body:
1) Žádost o vyjádření ke stavbě přístřešku pro automobil na pozemku parc.č. 108/2, k.ú.
Klánovice, ul. Slavětínská, Praha-Klánovice. Žádá Ing. Rostislav Behenský, Slavětínská
418, zastoupený projektantem Ing- Radimem Hanžlem.
KV nesouhlasí se stavbou, jelikož je v rozporu s hlavními zásadami výstavby v MČ PrahaKlánovice tj. odst. 4) umístění stavby od hranice sousedního pozemku je stanovena na
minimálně 2 m. Vzdálenost navrhované stavby není okótována, ale lze odvodit, že je
umístěna v těsně u hranice pozemku.
2) Žádost o vyjádření k návrhu rodinného domu na pozemku parc.č. 1054, k.ú. Klánovice, ul.
Šlechtitelská, Praha-Klánovice. Stavebně se jedná o rodinný dům s využitelným
podkrovím. Přípojky jsou stávající. Žádá za manžely Ježkovi projektant Petr Kovalčík.
KV souhlasí se stavbou rodinného domu za podmínek, že pokud se bude provádět nové
oplocení, bude provedeno s průhlednou výplní.
3) Žádost o vyjádření ke změně územního plánu na pozemcích parc.č. 1440/4, 1440/7, k.ú.
Klánovice, která spočívá ve změně indexu z A na B. Žádá Zuzana Šancová.
KV doporučuje ÚMČ vydat kladné stanovisko.
4) Žádost o vyjádření k prodloužení vodovodu a výtlačné kanalizace včetně přípojek pro
stavební pozemek s parc.č. 908/10 a 908/11, k.ú. Klánovice, Přímské náměstí, ul.
Libčanská. Žádá za p. Jedlička projektant Lucie Maštalířová.
Doplnění informací:
p. Antosch měl povolený tlakový kanalizační řad IPE DN 90 o celkové délce 65m, který je
veden souběžně s vodovodním řadem a je napojen z ul. Šlechtitelské.
5) Žádost o vyjádření k umístění nového rozvaděče pro přípojku NN a nový rozvaděč Cetin
na pozemku parc.č. 1173 k.ú. Klánovice, areál hotelové střední školy, ul. Slavětínská,
Praha-Klánovice. Žádá za Cetin spol. S com s.r.o.,
KV se stavbou souhlasí za podmínek:
- uvedení pozemku do původního stavu včetně vrácení původní dlažby
- před zahájením prací požádat UMČ o povolení záboru a výkopových prací
Prezence:
Předseda komise: Bc. Pavel Jaroš - přítomen
Tajemník komise: p. Šárka Nováková - přítomna
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