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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ZBRASLAV

ZÁPIS
21. řádné jednání Rady městské části, které se uskutečnilo dne
21.08.2019 v 14:00

Přítomni: Z. Vejvodová, M. Bernardová, Z. Wildová, R. Rejna
Omluveni: F. Gaspar
Ověřovatelé: R. Rejna, Z. Wildová
Zapsala: M. Spáčilová

Schválený program:
Číslo
1.
2.

Bod jednání
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. SO190267
pro stavbu "Rekonstrukce a dostavba objektu čp. 668, U
Prádelny, Praha-Zbraslav"
Bytový dům U stromečku na pozemcích parc.č. 311 a 312 v k.ú.
Zbraslav

Rozhodnutí

Číslo usnesení

Schváleno

R 21 327 19

Schváleno

R 21 328 19

1. Usnesení č. R 21 327 19
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. SO190267 pro stavbu "Rekonstrukce a
dostavba objektu čp. 668, U Prádelny, Praha-Zbraslav"
OMIR předložil radě k projednání smlouvy o dodávce vody z hydrantu v rámci stavebních úprav stavby na
rekonstrukci a dostavbu objektu U Prádelny. Je to z toho důvodu, že při rozboru vody z vodovodní přípojky bylo
zjištěno, že voda nevyhovuje požadavkům pro dodávku vody.

Rada městské části

I. souhlasí
1. s uzavřením Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. SO190267 pro stavbu
„Rekonstrukce a dostavba objektu čp. 668, U Prádelny, Praha-Zbraslav“ se společností
Pražské vodovody a kanalizace, a. s., IČ: 256 56 635, se sídlem Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha
10;

II. ukládá
1. OMIR zajistiti potřebné administrativní kroky.
Zodpovídá: Zuzana Vejvodová, starostka
Termín plnění: 31.08.2019
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

2. Usnesení č. R 21 328 19
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Bytový dům U stromečku na pozemcích parc.č. 311 a 312 v k.ú. Zbraslav
Rada v listopadu loňského roku odsouhlasila předloženou projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o
umístění stavby, které se týkalo bytového domu U Stromečku. Vzhledem k negativní reakci vlastníků sousedních
pozemků na umístění parkovacího stání, proběhlo další jednání. Stavebník vyhotovil změnu projektové
dokumentace, kterou dnes předkládá radě k projednání. Rada svým usnesení revokuje usnesení předchozí a
vydává vyjádření k nově předloženým podkladům.

Rada městské části

I. revokuje
1. Usnesení č. R 41 477 18 ze dne 19.11.2018, kterým byl vydán souhlas s předloženou PD pro
vydání rozhodnutí o umístění stavby "Bytový dům U stromečku ve Zbraslavi";

II. vydává
1. vyjádření k nově předloženým podkladům v rámci probíhajícího územního řízení na stavbu
„Bytový dům U stromečku ve Zbraslavi“ umístěné na pozemcích parc. č. 311 a 312 vše v k. ú.
Zbraslav, které je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Zodpovídá: Zuzana Vejvodová, starostka
Termín plnění: 23.08.2019
Hlasování o návrhu: 4-0-0

Schváleno

Mgr. Zuzana Wildová, radní
Ing. Radek Rejna, radní
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