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:

18.02. 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: 76

│ano
│ano
│ano
│ano
│ano

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

rodinného domu na parc. č. 683 a 684“, místo stavby K Šeberovu 521, parc. č. 683, 684 v k. ú.
Šeberov, pro účely územního a stavebního řízení
SK bere na vědomí.

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

rodinného domu a doplňkové stavby“, místo stavby parc. č. 1200, 1201 v k. ú. Šeberov, pro účely
odstranění stavby.
SK bere na vědomí.

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

PROVOZ A ÚDRŽBU ZAHRADY NA POZEMKU PARC. Č. 1470/21, 1470/95, MUSILOVA 300, PRAHA 4ŠEBEROV, 149 00 PRAHA 415“, místo stavby parc. č. 1470/21, 1470/95 v k. ú. Šeberov, pro účely
územního souhlasu.
SK bere na vědomí.

4. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – vyrozumění v řízení o změně v užívání stavby dočasné nazvané "1

ks oboustranné neosvětlené stavby pro reklamu" Praha, Šeberov, Kunratická Spojka, na pozemku
parc. č. 1420/6 v katastrálním území Šeberov. OV vyrozumívá účastníky řízení, že v řízení o změně v
užívání stavby bude za účelem zjištění skutečné polohy stavby pro reklamu provedeno šetření, které
se bude konat dne 25.02.2022 v 9.00 hodin na pozemku parc. č. 1420/6 v katastrálním území
Šeberov.
SK bere na vědomí.

5. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – souhlas se změnou stavby před jejím dokončením "Změna

stavby před dokončením objektu" Za Prodejnou č.p. 238, Praha – Šeberov původně nazvané:
„Stavební úpravy rodinného domu Za Prodejnou č.p. 238, Praha – Šeberov“ na pozemku st. p.
235/2, parc. č. 235/1 v katastrálním území Šeberov.
Změna stavby obsahuje:
RD je s jedním suterénem, jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím o max. zastavěné
ploše 144,02 m² (po řešené změně stavby před dokončením), způsob využití objektu se nemění i dále
bude využíván pro bydlení s jednou bytovou jednotkou nezměněna:
- změna systému zateplení střešní konstrukce, čímž dojde ke snížení hřebene střechy na
+7,750 m (původní výška objektu)
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- přístavba jednopodlažního zastřešeného přístupového schodiště na místo původního podél
severozápadní stěny objektu s max. půdorysnými rozměry 2,007 x 4,23 m, zastřešení je
provedeno šikmou střechou s max. výškou na kótě +3,340 m; umístěná na pozemku parc. č.
235/1 v k.ú. Šeberov, ve vzdálenosti min. 3,918 m od pozemku parc. č. 253/4 v k.ú. Šeberov
(ul. Za Prodejnou) a ve vzdálenosti min. 1,448 m od pozemku parc. č. 237 v k.ú. Šeberov
- přístavba částečně zastřešené terasy na místo původní přiléhající k jihovýchodní stěně
objektu s max. půdorysnými rozměry 2,35 x 9,195 m, zastřešení je provedeno v rozsahu 2,35
x 5,06 m a to pultovou střechou s max. výškou na kótě +3,340 m; umístěná na pozemku parc.
č. 235/1 v k.ú. Šeberov, min. vzdálenosti k sousednímu pozemku parc. č. 232 (min. 2,104 m) a
237 (min. 3,235 m) v k.ú. Šeberov dané hlavní hmotou RD nejsou řešenou přístavbou
překročeny
SK bere na vědomí.
6. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – seznámení s podklady rozhodnutí ve věci vydání společného

povolení stavby "Novostavba rodinného domu" o třech byt. jednotkách v ul. Za Šmatlíkem (na
místě RD č.p. 554), Praha – Šeberov na pozemku parc. č. 1349, 1350/1, 1350/2 v katastrálním území
Šeberov.
Stavební úřad obdržel doplnění žádosti, a to dne 09.02.2022 pod č.j. MCP11/22/008223, a proto
oznamuje všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že do spisu, po dni vydání
oznámení o zahájení stavebního řízení pod č.j. MCP11/21/043999/OV/Hol ze dne 27.08.2021, bylo
doplněno dne 09.02.2022 pod č.j. MCP11/22/008223:
- Rozhodnutí odstranění stavby nazvané: „Kopaná studna, Praha, Šeberov, Za Šmatlíkem“ od
Úřadu městské části Praha 11, odbor výstavby jako vodoprávní úřad pod sp. zn.
OV/21/059089/Kut, čj. MCP11/21/066755/OV/Kut ze dne 03.01.2022 s nabytím právní moci
dne 29.01.2022
- C.2 a 3 Situace koordinační a katastrální (oprava velikosti jímky splaškových vod)
- D.1.4.a.1 Technická zpráva – ZTI (oprava velikosti jímky splaškových vod)
SK doporučuje na odboru výstavby zjistit obsah doplněné PD.

7. bod jednání – MD – Oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu „PHS Šeberov, Dálnice D1

km 2,050 - 2,911 vpravo“ v rozsahu následujících stavebních objektů:
•
• SO 706 Protihluková stěna
•
• SO 186 Stavební úpravy komunikace
•
• SO 190.2 Poloportály
Stavba je umístěna v Hlavním městě Praha, na pozemku parc.č. 2034 v katastrálním území Chodov, a
na pozemku parc. č. 236/1 v katastrálním území Újezd u Průhonic.
Stručný popis stavby:
Předmětem žádosti je trvalá stavba nové protihlukové stěny (PHS) sloužící pro ochranu obytné
zástavby obce Šeberov před nepříznivými vlivy hluku ze silničního provozu dálnice D1. Délka stěny je
862 m a výška min.3 m nad niveletou komunikace. V rámci návrhu PHS bude upraveno stávající
odvodnění dálnice D1, tj. bude provedeno osazení nového odvodňovacího žlabu, dále budou
provedeny nové poloportály pro dopravní značení, a to v km 2,494 a 2,704.
SK bere na vědomí.

8. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – zahájení společného řízení na stavbu „Garáž - nepodsklepený

přízemní objekt“ Praha, Šeberov, U Mlýnského rybníka na pozemku parc. č. 51/1 v katastrálním
území Šeberov.
Stavba obsahuje:
- Jednopodlažní stavbu nepodsklepené garáže pro 2 osobní automobily se zastavěnou plochou cca 50
m2, obdélníkového půdorysu o rozměrech 7,92 x 6,30 m, s plochou střechou, výškou atiky +5,000m =
291,20 m n.m. Bpv.

- Rozvod NN bude vést v délce cca 5,6 m z objektu RD č.p. 209, srážkové vody budou svedeny do
nadzemní akumulační nádrže o objemu 3 m3 s čerpadlem pro zavlažování zahrady RD.
SK bere na vědomí.
9. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – rozhodnutí – zamítnutí žádosti o dodatečné povolení stavby

„Technické opatření k revitalizaci pozemku a pro ochranu vynesení zeleně parc. 1470/131, k.ú.
Šeberov, Praha 4“ na pozemku parc. č. 1470/131 v katastrálním území Šeberov, neboť byla zjištěna
skutečnost, která znemožňuje žádosti vyhovět, t.j. stavba není v souladu s platným územním plánem
hl. m. Prahy.
Stavba obsahuje:
Oplocení při severní, západní a jižní hranici pozemku parc. č. 1470/131 v k. ú. Šeberov, ze ztraceného
bednění, o výšce od cca 1, 91 do 2,0 m a šířce cca 0,2 m. V podezdívce budou vybudovány otvory,
které umožní migraci živočichů v této lokalitě.
SK bere na vědomí.

10. bod jednání – žádost o stanovisko k napojení RD č.p 165 na pozemku parc.č. 137/1, k.ú. Šeberov na

veřejný kanalizační řad vedený v komunikaci na pozemku parc.č. 555/1.
PD je zpracovaná Ing. Věrou Gabrielovou – projekty kanalizace, voda, plyn, Přídolská 908, Praha 5,
datum 3/2021.
Předmětem projektové dokumentace pro společnou DUR a DSP „Novostavba RD na parc.č. 138,
136/6 a 558/1, k.ú. Šeberov; s napojením na technickou infrastrukturu; OBJEKT SO 03 kanalizační
přípojka“, je návrh kanalizační přípojky v ulici Na Zahrádkách, Praha 4 – Šeberov, pro parcelu 138,
136/6 a 558/1; kat.úz. Šeberov.
Údaje o stávající stavbě - Před parcelou 137/2 vede v komunikaci Na Zahrádkách tlaková splašková
kanalizace PE110. tato kanalizace je na pozemku č. 555/1 vedena ve vzdálenosti cca 3,895 – 4,650 m
od hranice pozemku č. 137/2. Tlaková kanalizace je zaústěna do revizní šachty průměru 1000 mm.
Šachta je umístěna na parcele č. 555/1, mezi parcelami 555/8 a 139. Z této šachty pokračuje v ulici Na
Zahrádkách gravitační splašková kanalizace z kameninových trub DN 300.
Pro parcelu č. 138 bude provede nová splašková kanalizační přípojka. Přípojka bude provedena k
parcele č. 137/2. Zde bude navržená gravitační splašková přípojka ukončena hlavní revizní kanalizační
šachtou. Do této šachty budou splaškové vody z objektu na parcele č. 138 přečerpávány (samostatná
projektová dokumentace vnitřní kanalizace objektu na parcele č. 138).
JEDNOTNÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
Pro objekt, který bude vybudován na parcele č. 138, bude provedena nová splašková kameninová
kanalizační přípojka DN 200, sklonu cca 2,0 %, délky cca 11,5 m.
Navržená jednotná kanalizační přípojka bude zaústěna do nově provedené kanalizační vložky,
vysazené na stávající jednotné kanalizaci DN 300KT v ulici Na Zahrádkách.
Jednotná kanalizační přípojka DN 200 bude ukončena na parcele č. 137/2 v hlavní čistící revizní
kanalizační šachtě průměru 1000 mm, hloubka cca 1,92 m.
Na pozemku parc.č. 137/1 a 137/2 k.ú. Šeberov je stávající RD č.p. 165 a kůlny. Na tyto stavby byl
vydán souhlas s odstraněním staveb pod č.j. MCP11/21/016361/OV/Kš ze dne 25.3. 2021. Zástupce
stavebníka doplnil podání dne 4.2. 2022
Doplnění žádosti o stanovisko k napojení RD č.p. 165 na veřejný kanalizační řad
Na základě podání žádosti o stanovisko k napojení RD č.p. 165 doplňuji podání o následující
informace.
- Záměrem stavebníků bylo na parcelách 137/1, 137/2 a 138/1, 138/2 bylo zrealizovat dva
shodné rodinné domy
- V prví fázi se po rozdělení pozemků mezi stavebníky (2 rodiny) měl stavební pozemek připravit
pro stavbu – mělo dojít k odstranění stávajících objektů a nepojit oba pozemky shodně na
technickou infrastrukturu

Stavební úřad povolil odstranění stávajícího čp. 165, souhlas je však vázán na datum zahájení
bouracích prací 11/2021. Dle našich informací k zahájení bouracích prací nedošlo, povolení
tedy již není platné
- Dům je v pronájmu a dále užíván, záměrem je napojit ho na kanalizační síť. Stávající žumpa je
již nevyhovující.
K plánovaným novostavbám RD:
- Projektové práce k plánovaným novostavbám domů nebyly započaty.
- Naše kancelář připravila mezi roky 2019 a 2021 projekty pro napojení na technickou
infrastrukturu – vodovodní řad, plynovod a kanalizační přípojky, avšak bez studií domu jsme
práce museli zastavit. Řady jsou projednány se svými správci, kteří se kladně vyjádřili (PVK,
PVS a PPD)
- Stavebníci však v další fázi projednávání s dotčenými nepřistoupili na podmínky družstva
SICOM pro vybudování těchto řadů
- Od 2.8.2021, kdy jsme obdrželi od stavebníků Rozhodnutí o povolení nových řadů v ulici
K Hrnčířům vyjednáváme se správci o možnostech napojení stavebních parcel, ale k dnešnímu
dni nemáme potřebné podklady pro zahájení projektových prací. Napojení na kanalizaci bylo
od PVK i PVS zamítnuto.
K dnešnímu dni tedy dle požadavku stavebníků obstaráváme pouze napojení stávajícího RD čp. 165 na
splaškovou kanalizaci v ul. Na Zahrádkách.
-

Po prostudování PD SK konstatuje, že tato se netýká odkanalizování stávajícího objektu č.p. 165, ale
budoucí stavby na pozemku parc.č. 138/1. SK byla předložena pouze část dokumentace týkající se
kanalizační přípojky bez celkového záměru stavby. V PD jsou mimo jiné uvedena neexistující parcelní
čísla, kanalizační šachta plánovaná na pozemku 137/2 (dle výkresu je zakreslena na 137/1) je
umístěna v místě nyní existující stavby, která dle doplnění ze dne 4.2. 2022 nebude demolována.
Pozemek parc.č. 555/1 není ve vlastnictví hl.m. Prahy nýbrž soukromé společnosti.

Vzhledem k neúplnosti a nejednoznačnosti předložené dokumentace se k této nelze vyjádřit,
případně lze vydat nesouhlasné stanovisko. SK žádá o předložení úplné a jednoznačné
dokumentace včetně stanovisek dotčených orgánů a správců sítí technické infrastruktury. Po
předložení takovéto dokumentace bude možné zaujmout stanovisko.“
Zárověň upozorňujeme stavebníka na “Zásady pro výstavbu na území Městské části Praha - Šeberov Pravidla pro jednání s investory – stavebníky”.

Další jednání SK proběhne 4.3. 2022 od 8:00 hod.

