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:

20.03. 2020
jednání SK proběhlo korespondenčně

Hosté:
Zapsal:

Ing. arch. Petr Rajtora
Ing. Jan Škůrek
Ing. Petr Štěpánek
Ing. Radim Staněk
Dr. Ing. Milan Urban
Ing. Petra Venturová
Ing. Pavlína Kollárová

číslo jednání: 31

│ano
│ano
│ano
│ano
│ano

1. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – zahájení společného řízení na stavbu "Přístavba RD, ul. U

Rozkoše č.ev. 1130 v Praze Hrnčířích" na pozemku parc. č. 659, 660/2 v katastrálním území Šeberov
Stavba obsahuje:
- přístavba, nástavba, stavební úpravy objektu pro rodinnou rekreaci č.ev. 1130 se změnou užívání
stavby na rodinný dům - vznikne dvoupodlažní RD se zastavěnou plochou 173 m2 se zastřešením
plochou střechou nad přistavovanou částí a střechou pultovou nad původní částí objektu s max.
výškou střešní konstrukce na kótě +6,55m vč. venkovní části vnitřních rozvodů tech. infrastruktury
SK bere na vědomí.

2. bod jednání – žádost

1) o vydání stanoviska ke společnému povolení akce „Novostavba kanalizační stoky,
vodovodního řadu a přípojek k RD“ na pozemcích parc.č. 530/2, 530/15, 530/16, 530/17,
531/2, k.ú. Šeberov.
2) o vydání stanoviska k vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury
akce „Rozšíření distribuční soustavy elektřiny“ na pozemcích parc.č. 530/2, 530/15, 530/16,
530/17, 531/2, k.ú. Šeberov
Předmětem dokumentace je návrh připojení pozemků č.parc. 530/17, 530/20, 530/21 a 530/22, k.ú.
Šeberov na řad vody, kanalizace a NN.
PD je zpracována Karlem Jirasem, KLD servis s.r.o., Máchova 431/2, Praha. Navržena je nová stavba
vodovodního řadu „1“s délkou 45,11 m a vodovodní řad „2“ s délkou 19,71 m. Dále je navržena
kanalizační stoka „A“ s délkou 31,93 m a kanalizační stoka „B“ s délkou 15,69 m a 4 domovní přípojky
kanalizace k RD.
Nová kanalizační stoka „A“ DN300 bude na stávající kanalizační stoku napojena přes stávající revizní
šachtu RŠ, která se nachází v tělese místní účelové komunikace na č.parc. 531/2. Nová kanalizační
stoka „A“ bude ukončena revizní šachtou KŠ3 na pozemku č.parc. 530/2 ve vzdálenosti od
připojovacího bodu 31,93 m. V lomovém bodě stoky, který se bude nacházet ve vzdálenosti 7,97 m
od RŠ, bude umístěna revizní šachta KŠ1. Na kanalizační stoce s označením „A“, bude ve vzdálenosti
10,47 m osazena revizní šachta KŠ2, do které bude zaústěna stoka s označením „B“. Kanalizační stoka
s označením „B“, bude ukončena v revizní šachtě KŠ4, která je navržena na č.parc. 530/16. Šachty,
které se budou nacházet ve vozovce, budou z betonových vodotěsných prefabrikátů. Vstup do šachet
bude zajištěn litinovými poklopy (B12,5 t) a kanalizačními stupadly.
Na řadech budou v rámci výstavby řadů vysazeny odbočky 300/200 - 45˚ pro přípojky pro jednotlivé
rodinné domy. Na tyto odbočky bude dále napojeno koleno 200-45˚ s těsněním pro napojení
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kanalizačních přípojek z kameniny DN200. Všechny kanalizační přípojky budou ukončeny
v betonových šachtách DN1000. Všechny tyto šachty budou opatřeny pojezdovými poklopy.
Nové kanalizační řady budou vedeny pod budoucí nebo stávající komunikací v souběhu s ostatními
inženýrskými sítěmi. Nová kanalizační stoka „A“ bude mít délku 31,93 m a kanalizační stoka „B“ bude
mít délku 15,69 m
Pro zásobování plánovaných rodinných domů pitnou vodou budou vybudovány dva řady s
označením „1“ a „2“. Stávající vodovodní potrubí je ukončeno podzemním hydrantem, který má
funkci proplachovací, odvzdušňovací a pro zajištění požární vody pro případní zásah HZS. Před tím to
hydrantem bude osazen T-kus PE160/PE160-90°a na tento T-kus bude napojen nový vodovodní řad
s označením „1“. Na nový vodovodní řad „1“ bude přes T-kus PE160/PE160-90° napojen nový
vodovodní řad „2“. U tohot T-kusu budou osazeny na každém konci šoupata se zemní soupravou.
Každý z výše uvedených nových řadů bude ukončen podzemním hydrantem DN100 a před hydrantem
bude usazenou šoupě DN100 se zemní soupravou.
Vodovodní přípojky budou na nový řad napojeny přes navrtávací soupravu PE110-5/4‘‘. Za
navrtávkou bude osazeno litinové šoupě příslušné dimenze s teleskopickou soupravou, podkladovou
deskou a těžkým poklopem. Vodovodní přípojky PE32 budou ukončeny ve vodoměrných šachtách o
průměru 1,2m. V těchto šachtách bude osazen jeden vodoměr Qn3-4m3/h. Každá vodoměrná šachta
bude osazena pochozím poklopem o průměru 0,6m. Přímo na potrubí přípojek bude veden Cu vodič
o průřezu 4 mm2.
Nový vodovodní řad bude veden pod novou komunikací v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi.
Výškové vedení potrubí kopíruje terén. Vodovodní řad „1“ bude mít délku 45,11 m a vodovodní řad
„2“ bude mít délku 19,71 m.
Rozšíření distribuční soustavy PREdistribuce, a.s. bude vedeno ze stávající RIS, která se nachází na
hranici pozemků 531/2 a 531/101 – cca v její polovině.
Z tohoto připojovacího bodu bude kabeláž vedena pozemkem č.parc. 531/2 v délce uložení 21,1 m na
hranici pozemku č.parc. 530/2.
Dále bude kabeláž vedena pozemkem č.parc. 530/2 v délce uložení 26,23 m na hranici pozemku
č.parc. 530/17.
Na pozemku č.parc.530/17 bude kabeláž dále probíhat v délce uložení 1,04 m na hranici pozemku
530/16.
Na pozemku č.parc. 530/16 bude kabeláž probíhat v délce uložení 11,0 m, kde bude ukončena v nové
přípojkové skříni SS 201.
SK souhlasí se záměrem výstavby vodovodního řadu „1“ a „2“, kanalizačního řadu „A“ a „B“ na
pozemcích parc.č. 531/2, 530/16, 530/15 a 530/2, včetně vodovodních a kanalizačních přípojek pro
plánovanou výstavbu 4 RD na pozemcích parc.č. 530/20, 530/17, 530/22 a 530/21, dle předložené
projektové dokumentace.
SK souhlasí s rozšířením distribuční soustavy PREdistribuce na pozemcích parc.č. 531/2, 530/2,
530/15 a 530/16 pro plánovanou výstavbu 4 RD na pozemcích parc.č. 530/20, 530/17, 530/22 a
530/21, dle předložené projektové dokumentace.
Před zahájením prací požádá stavebník na úřadu MČ Praha – Šeberov souhlas se vstupem na
pozemek pro povolení výkopových prací v komunikaci a předloží výkres dopravně inženýrského
opatření.
Před zahájením prací bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebností inženýrských
sítí.

3. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – výzva k podanému odvolání v řízení o dodatečném povolení

stavby "Konstrukce pro popínavé rostliny na pozemku parc. č. 717/3 v k. ú. Šeberov" na pozemku
parc.č. 717/3, 717/4 a 717/5 vše v katastrálním území Šeberov. Žadatel o dodatečné povolení stavby
se odvolal proti rozhodnutí ÚMČ Prahy 11, OV.
SK bere na vědomí.

4. bod jednání – OŽP ÚMČ Praha 11 – závazné stanovisko, vyjádření a sdělení k PD „Vodovodní a

kanalizační přípojka pro BD na pozemku 872/2 v k. ú. Šeberov, Praha 4“ místo stavby ul. K
Safině, parc. č. 872/2 v k. ú. Šeberov pro účely územního souhlasu.
Předložená projektová dokumentace (PD) zpracovaná panem Ing. Václavem Novákem z října
2019 řeší stavbu vodovodní a kanalizační přípojky novostavby budoucího bytového domu v ul. K
Safině, na pozemku parc. č. 872/2, k. ú. Šeberov.
SK bere na vědomí.

5. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – rozhodnutí – schválení stavebního záměru na stavbu "RD KUBIS"

vč. přípojky vody, kanalizace, elektro, žumpy v ul. K Hrnčířům, Praha - Šeberov
na pozemku parc. č. 122/1, parc. č. 305, parc. č. 318 v katastrálním území Šeberov.
Stavební záměr obsahuje:
- novostavba dvoupodlažního nepodsklepeného rodinného domu o jedné bytové jednotce; se
zastřešením sedlovou střechou s výškou hřebene + 6,885 m, s obdélníkovým půdorysem s max.
půdorysnými rozměry 6,82 x 11,05 m a s max. zastavěnou plochou objektu 75,25 m2
- přípojka vody, elektro

- žumpa na vyvážení do doby než bude technicky možné připojit řešenou stavbu na veřejnou
kanalizační síť + kanalizační přípojka, prozatím neprovozuschopná.
SK bere na vědomí.
6. bod jednání – OSM SSÚ ÚMČ Praha 11 – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy, stanovení

přechodné úpravy provozu při místní komunikaci III. třídy ul. K Rozkoši, Praha 4, spočívající v
osazení přechodného svislého do-pravního značení a dopravního zařízení, a to v termínu
souběžně od 14.04.2020 do 17.04.2020, za účelem výkopových prací z důvodu opravy kabelu NN
(situace – příloha).

Další jednání SK proběhne 03.04. 2020 korespondenčně.

