MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ŠEBEROV
K Hrnčířům 160, Praha 4 – Šeberov, PSČ 149 00

Věc:

Zápis z jednání stavební komise Rady MČ Praha – Šeberov

Datum:
Místo:
Přítomni:

10.01. 2020
kancelář starostky MČ Praha – Šeberov

Hosté:
Zapsal:

Ing. arch. Petr Rajtora
Ing. Jan Škůrek
Ing. Petr Štěpánek
Ing. Radim Staněk
Dr. Ing. Milan Urban

číslo jednání: 26

│ano
│ano
│ano
│ano
│ano

Ing. Pavlína Kollárová

1. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – zahájení řízení o změně v užívání dočasné stavby "1 ks stavby

pro reklamu" Praha, Šeberov, Kunratická Spojka, na pozemku parc. č. 1479/4 v katastrálním území
Šeberov
Popis stavby:
- Jedná se o 1 ks jednostranné, neosvětlené, nepohyblivé, nereflexní stavby pro reklamu o rozměrech
reklamní plochy 5,2 x 2,5 m po pravé straně komunikace Kunratická spojka ve směru jízdy od
komunikace Roztylská, šikmo k ose komunikace, povolené jako stavba dočasná územním souhlasem
ze dne 17.12.2009 pod č.j. MCP11/09/055813/OV/Koš, sp. zn. OV/09/054213/Koš, s postupným
prodlužováním doby dočasnosti.
Změna užívání stavby spočívá v prodloužení doby trvání jejího užívání do 04.12.2024.
SK bere na vědomí.

2. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – kolaudační rozhodnutí – povolení užívání stavby vodního díla

„Vodovod pro lokalitu 21 RD - Šeberov – severovýchod část 1”, Praha, Šeberov, Vlasty Hilské
na pozemcích parc. č. 533/1, 533/6 v katastrálním území Šeberov.
Dokončené stavební objekty:
vodovodní řad pro veřejnou potřebu DN 150 z tvárné litiny v délce 100,63 m, definiční bod (koncový
bod): 1051745.40, 737400.33 a připojení hydrantu z tvárné litiny DN 80 v délce 4,78 m.
SK bere na vědomí.

3. bod jednání – Žádost o souhlas se stavbou „ Zimní zahrady – Běláskova 744, parc.č. 568/78“ od MČ

Praha – Šeberov jako majitele sousedních pozemků parc.č. 568/25, 568/11 a 568/80.
PD je zpracovaná Ing. Pavlem Hutyrou , datum 04/2019. Jedná se o stavbu zimní zahrady na pozemku
parc.č. 568/78, k.ú. Šeberov o rozměrech 4,095 x 18,050 m a zastavěné ploše 75,40m2. Stavba bude
provedena z lepených BSH hranolů, které budou vyplněny trojskly.
SK souhlasí se stavbou dle předložené PD.

4. bod jednání – Žádost o souhlas s údržbovými pracemi na opravě hřbitovní zdi kostela svatého

Prokopa v Hrnčířích parc.č. 860, k.ú. Šeberov.
Projektová dokumentace je zpracovaná stavebním odborem Arcibiskupství pražského, Ing.
Františkem Benešem. Práce na údržbě zdi budou spočívat v otlučení narušených omítek a jejich
nahrazení vhodnějšími, vápennými. Omítka bude provedena jako jednovrstvá s povrchovou úpravou
hlazením. Před provedením nových omítek bude realizována oprava koruny zdi, tzn. sejmutí dvou řad
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prejzů a nahrazení třemi řadami, které umožní dostatečný přesah, aby dešťová voda nestékala na
zdivo.
SK souhlasí s provedením údržbových prací a opravou zdi dle předložené projektové dokumentace.
5. bod jednání – OŽP ÚMČ Praha 11 – závazné stanovisko, vyjádření a sdělení k PD „Stavba

rodinného domu“, místo stavby ul. K Šeberovu, parc. č. 833, 834, 836 v k. ú. Šeberov, pro účely
územního souhlasu a ohlášení stavby.
Předložená projektová dokumentace (PD) zpracovaná společností DV engineering s.r.o. z října 2019
řeší stavbu a stavební úpravy rodinného domu o dvou nadzemních podlažích na pozemku parc. č.
833, 834 a 836, k. ú. Šeberov
SK bere na vědomí.

6. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – zahájení řízení o změně stavby před dokončením spočívající v

prodloužení termínu dokončení do 31.12.2021, na stavbu „nástavba rodinného domu Praha,
Šeberov, K Šeberovu č.p. 514“ na pozemku parc.č. 865 v katastrálním území Šeberov.
SK bere na vědomí.

Další jednání SK proběhne 24.1. 2020 od 8:00 hod.

