Zápis z 14. zasedání grémia PRF, ERF a RTPCF
ŘKF u kostela sv. Jakuba Staršího Praha 10 – Petrovice
Datum konání:
2. 12. 2011
Místo a čas:
fara Edisonova 17, Praha 10 - Petrovice,
Přítomni: (bez titulů):
členové PRF + ERF: Pavlína Čančarová, Renata Černá, M.Nedoma, Jiřina Němcová,
Miloš František Převrátil, J. Fišer, R.Farion, Renáta Šimková, H. Havránková
Nepřítomni: Jan Kárník, Vladimír Obrátil
- nejbližší akce v našem kostele, jejíž výtěžek bude věnován na podporu výstavby FC
bude dne 5.1.2012 od 19.30 hod., vystoupí paní Irena Budweiserová s vánočními
písněmi
- Mirek N. zjistí náklady na profesionální tisk:
1) vstupenek
2) plakátů ve formátu A4 (max. 50 ks)
3) informačních brožurek o výstavbě FC (500 ks)
(úprava textu brožurek proběhne po mailu)
4) výrobu žetonů
- po vytištění plakátů Renata Č. zajistí uveřejnění akce na vývěskách v metru
- Renata Č. a Pavlína zajistí prodej vstupenek v úř. hodinách na faře
- po zhotovení brožurek Renata Č. zkontaktuje paní Zemanovou z divadla Fidlovačka,
ohledně možnosti vkládat brožurky o FC do časopisu Xantipa
- výstavba FC:
- 17.8.2011 byla podána na stavební odbor MČ Praha 15 žádost o zahájení
územního rozhodnutí, přičemž stále probíhá jednání a ÚR zatím není vydáno
- arch. Šícha vznesl další požadavky, bylo nutné dodělat studii oslunění sousedních
domů a řešení garážových stání
- architekti vycházejí požadavkům MČ P15 vstříc a vše na žádost dodali
- nyní se čeká na stanovisko MČ P15 a vydání ÚR
- pro záměr umístění stavby byla dosud získána stanoviska 20-ti správců inženýr.
sítí a dalších 20 stanovisek úřadů a institucí (zajistila paní Kašparová z inženýringu
arch. kanceláře)
- bylo vydáno souhlasné stanovisko k odstranění stavby (demolice)
- dále bylo vydáno povolení ke kácení ořechu, uskuteční se v 2. pol. prosince
- další termín schůze PRF, ERF a RTPCF byl stanoven na 10.1.2012

2011-12-06

zapsala: Ing.Šimková

