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MČ PRAHA - BŘEZINĚVES 

U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 

 

      Zápis ze zasedání stavební komise   

           ze dne 4. 4. 2022 

            
 

Zasedání zahájil v 17:00 hod.  předseda stavební komise Ing. David Albert PhD. 

Přítomní členové stavební komise : Ing. Jiří Haramul, Ing. David Albert PhD.,  Zdeněk Korint, Petr Petrášek 

Zapsala: Lenka Ludvíková Bortlová 

 

 

 

Program: 

 

1) Průběhu příprav výstavby ZŠ. 

2) Odstranění č.p. 13. 

3) Výstavba bydlení pro pediatra/ředitele ZŠ 

4) Zahrádka pro stanoviště tříděného odpadu. 

5) Budova C CZSSB 

6) Budova B CZSSB 

7) Komunikace Na Poli. 

8) Přeložka vedení el. energie ul. K Březince 

9) Kontrolní den  - zastávky Březiněves 

 

 

 

 

Bod č. 1/ Informace o průběhu příprav výstavby ZŠ. 

Územní rozhodnutí nabylo právní moci. 

Projektová dokumentace investiční akce  ulice Bezejmenná byla předána na DOSS k vyjádření a proces získání 

stanovisek PVS/PVK může pokračovat. 

Na kontrolním dni stavby projektant prověří možnost výkonnostní rezervy kuchyně. 

Byla předána další část vizualizace. Finální podoba vizualizace bude dokončena do konce dubna 2022. 

 

Bod č. 2/ Odstranění objektu  Na Hlavní  č.p.13 . 

Byly dodány veškeré podklady k vydání povolení odstranění stavby.  

Běží výběrové řízení na výběr zhotovitele „ Odstranění č.p. 13 “ 

Výběrová komise zasedne 13. 4. 2022 – členové: Ing. David Albert PhD., Petr Petrášek, Zdeněk Korint 

 

Bod č. 3/ Výstavba bydlení pro pediatra/ředitele ZŠ 

Stavební komise se dohodla na tom, že vzhledem k rekordnímu nárůstu cen stavebního materiálu nebude realizovat 

viladům na pozemku 509 a 508, ale dvojdomek na jiných pozemcích ve vlastnictví MČB.  

 

Bod č. 4/ Ohrádky pro stanoviště tříděného odpadu.  

Dojde k rekonstrukci 3 stanovišť na tříděný odpad a to Na Poli, Na Hlavní a K Březince. 

Na stanoviště U Parku a K Březiněvsi bude zadán požadavek  na projekční přípravu jejich přemístění. Zároveň 

bude kontaktována spol. Pražské služby a dohodnut další postup na změnu stanoviště. 

 

Bod č. 5/ Budova C CZSSB 

Podání žádosti  o stavební povolení a očekává se vyjádření správců ing. sítí. 

 

 

Bod č.6/ Budova B CZZSB  
Probíhá rekonstrukce dle harmonogramu  prací . Předpoklad dokončení na začátku května. 
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Bod č.7/ Komunikace Na Poli 

Od 2. května 2022 začnou práce na finální vrstvě. Do poloviny června 2022 bude komunikace dokončena. 

 

 

Bod č.8/ Přeložka vedení el. energie ul. K Březince 

Bylo vydáno územní rozhodnutí na přeložku vedení NN el. energie  ulice K Březince v souvislosti 

s výstavbou  CZSSB a ZŠ. 

 

 

Bod č.9/ Kontrolní den zastávky Březiněves. 

Požadujeme kaskádovité řešení gabionů.  Šířka horní stěny  bude 0,5 m a bude osazena lavičkou z dřev garapa . 

Osvětlení gabionů bude umístěno ve štětové cestě . 

Poštovní schránka bude umístěna vedle rozvaděče firmy CETIN. 

Kompletní zpráva bude v zápisu z kontrolního dne. 

 

 

 

 

 

 

Zasedání stavební komise  bylo ukončeno v 18:00 hod 

 

 

 

 

                                                                                                     ………………………………………………… 

                                                                                                                  Ing. David Albert PhD. 

                                                                                                                 předseda stavební komise 

                                                                                                                   MČ Praha – Březiněves  


