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:

04.02. 2022
jednání 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: 75

│ano
│ano
│ano
│ano
│ano

1. bod jednání – OŽP ÚMČ Praha 11 - závazné stanovisko, vyjádření a sdělení k PD „Realizace bazénu

k rodinnému domu, místo stavby ul. V Úhoru 979, parc. č. 1105/1 v k. ú. Šeberov, pro účely
územního souhlasu.
SK bere na vědomí.

2. bod jednání – OŽP ÚMČ Praha 11 - závazné stanovisko, vyjádření a sdělení k PD „Novostavba

rodinného domu na parcele č. 530/22 v k. ú. Šeberov“, místo stavby parc. č. 530/22 v k. ú.
Šeberov, pro účely územního rozhodnutí a stavebního povolení
SK bere na vědomí.

3. bod jednání – OŽP ÚMČ Praha 11 - závazné stanovisko, vyjádření a sdělení k PD „Novostavba

vícegeneračního rodinného domu“, místo stavby ul. Vlasty Hilské, parc. č. 532/5, 532/6,
533/19, 533/20, 533/25, 533/26 v k. ú. Šeberov, pro účely územního rozhodnutí a stavebního
povolení.
SK bere na vědomí.

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

přístavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 135 na parc. č. 352 v katastrálním území
Šeberov“, místo stavby parc. č. 352 v k. ú. Šeberov, pro účely územního a stavebního řízení.
SK bere na vědomí.

5. bod jednání – OŽP ÚMČ Praha 11 - závazné stanovisko, vyjádření a sdělení k PD „Výstavba

rodinných domů – změna územního rozhodnutí, pozemky parc. č. 536/152 – 536/166, k. ú.
Šeberov, Městská část Praha – Šeberov, Praha 4“, místo stavby parc. č. 536/152 – 536/166, k.
ú. Šeberov, pro účely změny územního rozhodnutí.
SK bere na vědomí.

6. bod jednání – MHMP – seznámení s podklady rozhodnutí – Magistrát hlavního města Prahy, odbor

stavebního řádu, jako příslušný správní orgán oznamuje, že v odvolacím řízení vedeném proti
rozhodnutí spis.zn. OV/19/061139/Hol, č.j. MCP11/19/062765/OV/Hol, které vydal Úřad městské
části Praha 11, odbor výstavby, byly v řízení doplněny podklady pro vydání rozhodnutí. Konkrétně
bylo do spisu doplněno závazné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR, odboru územního
plánování č.j.: MMR-93239/2021-81 ze dne 30.11.2021 k stanovisku Magistrátu hl. m. Prahy, odboru
územního rozvoje ze dne 8.1.2019, čj. MHMP 60331/2009, sp. zn. S-HMP 1729213/2018 k záměru
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označeném jako „Přístavba a nástavba rodinného domu, U Rozkoše č.ev. 1130, Praha Šeberov, na
pozemcích par. č. 659 a 660/2 v k.ú. Šeberov, kterým se mění závazné stanovisko Magistrátu hl. m.
Prahy, odboru územního rozvoje ze dne 8.1.2019 dle odůvodnění tohoto závazného stanoviska
nadřízeného orgánu územního plánovaní a ve zbytku se potvrzuje.
Účastníci řízení mají právo se k podkladům pro vydání rozhodnutí vyjádřit. Účastníci se mohou
vyjádřit k doplněným podkladům ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění.
SK bere na vědomí.
7. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – rozhodnutí – dodatečné povolení stavby - Přístavba přístupové

rampy ke stavbě "DOMOV SENIORŮ" Praha - Šeberov dříve nazvanou: Senior rezidence Šeberov
Praha, Šeberov, K Hrnčířům č.p. 2 na pozemku st. p. 116/1, parc. č. 117/4 v katastrálním území
Šeberov.
Stavba obsahuje:
- přístavba přístupové rampy k severní stěně rozestavěného objektu „domova seniorů“
umístěná na pozemcích parc. č. 116/1, parc. č. 117/4 v k. ú. Šeberov o max. půdorysných
rozměrech 1,1 x 6,45 m, s max. zastavěnou plochou 7 m2 o výšce 0,62 m od upraveného
terénu
+
OV ÚMČ Praha 11 – rozhodnutí – dodatečné povolení stavby Domov seniorů Šeberov, odlučovač
ropných látek Praha, Šeberov, K Hrnčířům na pozemku st. p. 116/1 v katastrálním území Šeberov.
Předmětem dodatečného povolení stavby je:
- stavba plně průtočného gravitačně koalescenčního odlučovače ropných látek s kapacitou
průtoku 15 l/s (nominální velikost 15) umístěného na pozemku st. p. 116/1 v k. ú. Šeberov.
SK bere na vědomí.

8. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – rozhodnutí – dodatečné povolení stavby – „Zahradní sklad u RD

čp. 620 v ul. Za Šmatlíkem, Praha - Šeberov “ na pozemku parc. č. 1345 (zastavěná plocha a nádvoří),
1346/1 (zahrada) v katastrálním území Šeberov,
Předmětem dodatečného povolení stavby je:
- zahradní sklad je jednopodlažní nepodsklepená stavba o max. půdorysných rozměrech 2,1 x
8,365 + 2,025 x 1,189 m, s max. zastavěnou plochou 20 m2
- vnější část vnitřních rozvodů – elektro a dešťové kanalizace
- doplňková stavba je umístěna na pozemku parc. č. 1345, 1346/1 v k.ú. Šeberov v prostoru
mezi RD čp. 620 a hranicí se sousedním pozemkem parc. č. 1348 v k.ú. Šeberov
SK bere na vědomí.

9. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – souhlas s odstraněním stavby „Odstranění stávajícího rodinného

domu“ Praha, Šeberov, Za Šmatlíkem č.p. 622 na pozemku č. parc. 1351, 1352 v k.ú. Šeberov.
Údaje o účelu stavby:
- samostatně stojící, nepodsklepený jednopodlažní rodinný dům na parcele .č.parc. 1351 v k.ú.
Šeberov se sedlovou střechou, nad přístavky s pultovou střechou, o jedné bytové jednotce, zastavěné
ploše 87,5 m2, s max. opsanými půdorysnými rozměry 10,3 x 9,6 m, s výškou hřebene sedlové
střechy na kótě + 5,55 m, výška pultové střechy je na kótě + 2,95 m.
SK bere na vědomí.

10. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – zahájení společného řízení na stavbu "Novostavba rodinného

domu v Hrnčířích" na místě původního RD čp. 622 v ul. Za Šmatlíkem, Praha - Šeberov na pozemku
parc. č. 1351, 1352 v katastrálním území Šeberov.
Stavba obsahuje:
- jednopodlažní nepodsklepený RD s obytným podkrovím o jedné byt. jednotce s přistavěnou
dvougaráží s max. opsanými půdorysnými rozměry 10,1 x 21,31 m o max. zastavěné ploše 186,2 m2,

hlavní hmota objektu se sedlovou střechou s max. výškou hřebene na kótě +7,85 m, zdrojem tepla je
plynový kondenzační kotel
- venkovní domovní rozvody inženýrských sítí včetně akumulační jímky na dešťové vody
SK bere na vědomí.
11. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – výzva k doplnění ve věci vydání dodatečného povolení na stavbu

„Stavba na pozemku parc. č. 197 v k. ú. Šeberov" Praha, Šeberov, K Hrnčířům č.p. 31 pozemku parc.
č. 197 v katastrálním území Šeberov.
Stavba obsahuje:
- jedná se o jednopodlažní halu skládající se ze dvou obdélníkových částí o rozměru cca 8,16 x 15,17m
a 4,225 x 6,195 m. Objekt má sedlovou střechu, slouží jako sklad a dílna.
OV vyzývá žadatele, aby žádost do 14.3. 2022 doplnil o tyto podklady:
1. Souhlas vlastníka pozemku parc.č 542/10 s přesahem požárně nebezpečného prostoru
2. Pravomocné rozhodnutí o povolení výjimky z ustanovení § 29 odst. 2 nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m.
Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v
hl. m. Praze, v platném znění (dále jen „PSP“) na výše uvedenou stavbu
3. Doplnit závazná stanoviska, vyjádření, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů k předložené
projektové dokumentaci dle § 94l odst. 2 písm. b) stavebního zákona:
a. Hygienická stanice hl. m. Prahy
b. ÚMČ Praha 11 – odbor dopravy
4. Doplnit vyjádření správců sítí technické infrastruktury:
a. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
b. PREdistribuce, a. s., zda rozvaděč el. energie pro stávající rodinný dům kapacitně vyhovuje
při navýšení o předmětnou stavbu
5. Doplnit a opravit předloženou dokumentaci, aby byla v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, v platném znění, zejména s její přílohou č.12 uvedené vyhlášky. Projektová
dokumentace musí splňovat požadavky nařízení č.10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují
obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (dále
jen „PSP“).
Zejména chybí:
a. B.2.1 h) Souhrnná technická zpráva
- doplnit základní bilance stavby- hospodaření s dešťovou vodou, apod.
- doložit soulad s PSP, zejména § 32 – kapacity parkování pro sklad a dílnu
- doložit, že i po realizaci stavby zůstává splněn požadavek na minimální počet parkovacích míst pro
stávající objekt autoservisu
b. C.1 Situace širších vztahů - vyznačení hranic území, napojení stavby na dopravní a technickou
infrastrukturu
c. C.2 Katastrální situační výkres
d. C.3 Koordinační situační výkres, včetně napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu
e. D.1.1 a) Technická zpráva
f. D.1.1 b) Řez objektem
g. D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
h. D.1.4 Technika prostředí staveb
6. Průkaz energetické náročnosti budovy, pokud je objekt vytápěný (dle části dokumentace D.1.4
Technika prostředí staveb)
7. Protokol o stanovení radonového indexu
8. Akustickou (hlukovou) studii
SK bere na vědomí.

12. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – zahájení řízení o změně povolení k nakládání s vodami pro

“Čerpání podzemní vody ze stavební jámy stavby č. 1/1/F51/00 - Evakuační stanice Hrnčíře, Praha
11 Praha, Šeberov, K Safině na pozemcích parc. č. 872/2, 872/3 v katastrálním území Šeberov v
tomto rozsahu:
změna povolení se týká podmínky č. 1 v části III., která byla v původním povolení stanovena takto:
„Doba povoleného nakládání s podzemními a povrchovými vodami: 2 roky od započetí stavby č.
1/1/F51/00 - Evakuační stanice Hrnčíře, Praha 11.“
a nově bude stanovena takto: „Doba povoleného nakládání s podzemními a povrchovými vodami:
do 31.12.2023.“
SK bere na vědomí.

13. bod jednání – žádost o vyjádření souhlasu se stavbou zahradního altánu u rodinného domu na

pozemku parc.č. 573/12, k.ú. Šeberov.
Jedná se o jednopodlažní zděnou stavbu se sedlovou střechou, sestávající se z uzavřené kůlny a
polootevřené letní kuchyně o rozměrech 4,7x9,2m, zastavěné ploše 43,3 m2. Odstupy od sousedních
pozemků 1,36m a 1,24m.
SK souhlasí s vyznačením souhlasu na situaci.

14. bod jednání – žádost o stanovisko k novostavbě vícegeneračního rodinného domu na pozemcích

parc.č. 532/5, 532/6, 533/19, 533/20, 533/26 a 533/26, k.ú. Šeberov.
PD je zpracovaná Ing. Jiří Plškem, Renneská třída 29, 63900 Brno, datum 12/2021 a řeší novostavbu
vícegeneračního RD o 3 bytových jednotkách. Objekt je navržen s 1 podzemním a 2ma nadzemními
podlažími s plochou střechou o výšce atiky +6,5m, o rozměrech 9,8x20,4m. Zastavěná plocha 200m2,
hrubá podlažní plocha 400m2.
Na pozemky jsou zavedeny veškeré sítě formou přípojek. Vodovodní přípojka je ukončená vodovodní
šachtou a osazená vodoměrem. Kanalizační přípojka (splašková) je ukončená revizní šachtou.
Plynovodní přípojka ukončená HUP, umístěnému ve zděné „kapličce“. Elektro přípojka ukončená
rozvodnou skříní umístěná rovněž ve zděné „kapličce“. Všechny přípojky byly zkolaudovány.
Dešťové vody ze střechy domu budou svedeny do vsakovacího biotopu na jihovýchodní straně
pozemku. Veškeré ostatní plochy pozemku budou odvodněny vsakováním na pozemku
Parkování je navrženo na pozemku stavebníka v počtu 4 stání.
SK doporučuje pozvat projektanta a stavebníka na jednání SK, kde bude prodiskutován stavební
záměr a možnosti úpravy PD z důvodu překročení KPP a souladu s okolní zástavbou.
Hrubá podlažní plocha záměru novostavby RD překračuje 250 m2, proto je nutno postupovat
v souladu s usnesením č. 6 Zastupitelstva MČ Praha – Šeberov ze dne 14. 12. 2020:
6/11/2020/ZMČ - Zásady pro výstavbu na území MČ – pravidla pro jednání s investory –
stavebníky
Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov:
1. schvaluje „Zásady pro výstavbu na území Městské části Praha - Šeberov – Pravidla pro jednání
s investory – stavebníky“ s účinností od 1.1.2021. Zásady jsou přílohou tohoto usnesení.
2. usnesení č. 4/1/2018/ZMČ ze dne 10.12.2018 se od 1. 1. 2021 bude vztahovat pouze na
projekty, které nebudou podléhat finančnímu příspěvku podle Přílohy č. 1 „Zásad pro výstavbu na
území Městské části Praha – Šeberov – Pravidla pro jednání s investory – stavebníky“.

Další jednání SK proběhne 18.2. 2022 od 8:00 hod.

