Zápis ze 74. zasedání stavební komise dne 7.3.2018
Přítomni: pánové Wolf, Kubát, Voženílek

1. Věc: Neveřejná vrtaná studna pro závlahu zahrady na pozemku parc.č. 1682/173 v Jitřní
ulici
Žadatel: Ing. Pavel Filipi
Vyjádření komise: souhlasí s vybudováním vrtané studny na pozemku parc.č. 1682/173 v Jitřní
ulici podle předložené dokumentace zpracované RNDr. Zdeňkem Zelinkou v prosinci 2017
Příloha: žádost + dokumentace
usnesení: rada města souhlasí s vybudováním vrtané studny na pozemku parc.č. 1682/173
v Jitřní ulici podle předložené dokumentace zpracované RNDr. Zdeňkem Zelinkou
v prosinci 2017
2. Věc: Odstranění rekreačního objektu s číslem evidenčním 1245 na pozemku parc.č. 1327
v ulici Voskovcova
Žadatel: Mgr. Kateřina Havlenová, Robert Havlena
Vyjádření komise: souhlasí se záměrem odstranit stavbu pro rodinnou rekreaci na pozemku
parc.č. 1327 za předpokladu, že s odpadem vzniklým při bouracích pracích bude naloženo
v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů
Příloha: žádost + jednoduchá dokumentace
usnesení: rada města souhlasí s odstraněním rekreačního objektu číslo evidenční 1245 na
pozemku parc.č. 1327 v ulici Voskovcova.
3. Věc: Stavební úpravy rodinného domu č.p.214 v ulici Poštovní na pozemku parc.číslo 425/1
Žadatel: Mgr.Jitka Sokolová zastoupená Ing. Karolem Böhmem
Vyjádření komise: souhlasí se záměrem stavebních úprav rodinného domu č.p. 214 v ulici
Poštovní parc.číslo 425/1dle projektové dokumentace zpracované Ing. Karolem Böhmem v únoru
2018
Příloha: žádost + dokumentace
usnesení: rada města souhlasí s provedením stavebních úprav rodinného domu č.p.214
v ulici Poštovní na pozemku parc. číslo 425/1 podle předložené dokumentace zpracované
Ing. Karolem Böhmem.

4. Věc: Paralelní RWY 06R/24L o délce 3100 m , letiště Praha, Ruzyně
Žadatel: Letiště Praha, a.s.
Vyjádření komise: V současné době se katastrální území Černošice nachází vzhledem ke
stávajícímu umístění mezinárodního letiště Praha/Ruzyně v okrajové části ochranného pásma se
zákazem laserového zařízení.
Záměrem vybudovat novou paralelní dráhu se situace s ochranným pásmem pro katastrální
území Černošice nemění. Plánovaná stavba paralelní dráhy svým dalším ochranným pásmem
provozních ploch letiště a ochranným pásmem vzletových a přistávacích prostorů nebude
zasahovat do katastrálního území Černošice.
Na základě tohoto zjištění nemá stavební komise námitek k umístění paralelní dráhy
mezinárodního letiště v délce 3100 m v katastrálním území Ruzyně, Hostivice, Litovice, Dobrovíz,
Přední Kopanina a Nebušice dle předložené dokumentaci pro územní řízení zpracované
společností METROPROJEKT Praha a.s. v prosinci 2017.

Příloha: žádost + dokumentace

usnesení: rada města souhlasí s ochranným pásmem laserového zařízení pro stavbu
Paralelní RWY 06R/24L o délce 3100 m, letiště Praha, Ruzyně na pozemcích v katastrálním
území Ruzyně, Hostivice, Litovice, Dobrovíz, Přední Kopanina a Nebušice dle předložené
projektové dokumentace pro územní řízení zpracované společností METROPROJEKT
Praha a.s. v prosinci 2017.

Příští jednání komise: 21.3.2018
Předseda komise: Ing. Petr Wolf
Zapsala: Renata Duchoslavová

