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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE STAVEBNÍ A DOPRAVY 

MČ PRAHA-LIBUŠ ze dne 26.3.2021- korespondenčně 
 

 Přítomní Omluveni 

Předseda Komise Mgr. Radek Řezanka   

 

JUDr. Martin Pros Ph.D.  

 Mgr. Markéta Jedličková 

Tomáš Loukota Dis.  

 Mgr. Václav Kuthan   

 Ing. arch. Davidová Kamila 

p. Dalibor Šulc  

Tajemník Komise  Ing. Milan Mašek 

 

 

 
 

 

1. Název akce 

Žádost o vydání souhlasného stanoviska od vlastníka pozemku parc.č. 689/1 v k.ú. Libuš pro stavbu „Novostavba 

objektu pro krátkodobé ubytování Libuš“.  

Žadatel:    

Ing. Quang NGUEYEN VAN, Petýrkova 1959/11, 148 00 Praha 11 

Stavebník: 

Bui Thin Bach Yen, Běhounkova 2344/27, 158 00 Praha 5  

 
Usnesení: Komise souhlasí s povolením vjezdu na stavební pozemek parc. č. 691 v k.ú. Libuš přes pozemek parc.č. 

689/1 v k.ú. Libuš ve vlastnictví MČ Praha-Libuš, kde je vyřešen vjezd z ulice Libušská na pozemek parc. č. 689/1 

v k.ú. Libuš za těchto podmínek: 

Stavebník vybuduje zpevněný povrch  příjezdové cesty na pozemku parc.č. 689/1 v k.ú. Libuš na náklady stavebníka 

(např. zámkovou dlažbou nebo asfaltobetonem), a to v celé délce pozemku od ulice Libušská k pozemku parc.č. 689/2 

v  k.ú. Libuš. Návrh realizace formou jednoduché PD předloží stavebník k odsouhlasení MČ Praha-Libuš. 
Hlasování: 4-0-0  

        

2.Název akce 

Žádost o souhlas s využitím pozemku parc. č. 855/5 v k.ú. Libuš ve svěřené správě MČ Praha - Libuš k projektu pro 

stavební povolení k vodním dílům pro stavbu souboru řadových domů Meteorologická – vodohospodářské objekty, ul. 

Meteorologická, Praha 4 – Libuš. 

Žadatel: 

Ing. Miroslav Pavlík, K Brance 1011/17, Praha 5 

Investor: 

Projekt Meteorologická s.r.o., Na okraji 133/74, Praha 6 

 

Usnesení: Komise souhlasí s PD, která řeší připojení souboru řadových domů Meteorologická, parc. č. 834, 835/1, 4, 

5,  všechny v k.ú. Libuš na kanalizační a vodovodní řad z komunikace ulice Meteorologická přes pozemek parc. č. 

855/5 v k.ú. Libuš, který je ve svěřené správě MČ Praha – Libuš. 

Hlasování: 4-0-0 

 
3.Název akce 

Žádost o vyjádření k PD, souhlas obce jako vlastníka sousedního pozemku, připojení sousední nemovitosti ke 

komunikaci zřízením sjezdu na poz. parc.č. 53/19, 53/20 a s uložením přípojky plynu do pozemku parc.č. 53/19 k.ú. 

Písnice, pro novostavbu RD na pozemku parc.č. 46/3 v k.ú. Písnice. 

Žadatel:  

Renata Plíšková, Pernerova 168, Pardubice  

Investor: 

Jan Svoboda, Táborská 429/43, Praha 4 
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Usnesení: Komise souhlasí: 

1. S připojením sousední nemovitosti na pozemku parc.č. 46/3 v k.ú. Písnice ke komunikaci zřízením sjezdu na 

pozemek parc. č. 53/19, 53/20 oba v k.ú. Písnice ve svěřené správě MČ Praha-Libuš za těchto podmínek: 

a) Stavebník požádá o souhlas s připojením společnost Velká Lada s.r.o., Na Dlouhém lánu 408/27, 160 00 

Praha 6 – Vokovice, která je v současnosti vlastníkem stavby komunikace K Vrtilce (předpokládá se, že 

během roku 2021 bude stavba komunikace převedena do vlastnictví  MČ Praha-Libuš) . 

b) Stavbu nového vjezdu  provede na základě objednávky stavebníka a na náklady stavebníka společnost 

SERVISTECH s.r.o., se sídlem Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4 (p. Michal Doležal, tel.: 777 870 880), 

která je zhotovitelem stavby „Rekonstrukce komunikace K Vrtilce, Praha 4 - Písnice“ (pro stavebníka 

společnost Velká Lada s.r.o., Na Dlouhém lánu 408/27, 160 00 Praha 6 – Vokovice) a na dílo poskytuje 

záruku. Při udělení souhlasu společností SERVISTECH s.r.o. může stavbu provést jiná odborná firma 

působící v oboru. V tomto případě přebírá záruku na dotčenou část stavby komunikace K Vrtilce stavebník. 

c) Připojení pozemků bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, která bude před realizací 

předložena ke schválení příslušnému stavebnímu úřadu, vjezd bude proveden ve stejné barevnosti a  stejném 

materiálovém složení jako okolní vjezdy, aby byl koncept ulice zachován. 

d) Veškeré stavební úpravy sjezdu/vjezdu z komunikace na vlastní pozemek budou provedeny na náklady 

stavebníka.  

e) Stavební úpravy sjezdu budou dokončeny před zahájením užívání tohoto sjezdu/vjezdu. 

f) Stavebník zajistí stanoviska správců inženýrských sítí vedoucích pod plánovaným sjezdem/vjezdem a budou 

splněny podmínky správců inženýrských sítí z hlediska ochrany těchto sítí (např. položení chrániček přes 

stávající kabely) na náklady stavebníka.  

g) Za narušení inženýrských sítí zodpovídá stavebník.  

2. S uložením přípojky plynu do pozemku parc. č. 53/19 v k.ú. Písnice, která dle předložené PD zasahuje do 

komunikace K Vrtilce za podmínek stejných jako v bodě 1.  

Hlasování. 4-0-0 

 

 

 

V Praze dne 26.3. 2021      Zapsal:  Ing. Milan Mašek                       Schválil: Mgr. Radek Řezanka                                                                                                                                

  


