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:

10.8. 2022
kancelář starostky MČ Praha – Šeberov

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: 86

│ne
│ne
│ano
│ano
│ne

1. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – rozhodnutí – schválení stavebního záměru na stavbu

“Novostavba RD v ul. Žábova, Praha – Šeberov” na pozemku parc. č. 530/2 (trvalý travní porost),
parc. č. 530/22 (trvalý travní porost) v katastrálním území Šeberov.
Stavba obsahuje:
- jednopodlažní nepodsklepený RD o jedné byt. jednotce s max. půdorysnými rozměry 7,5 x 8,7 + 6,05
x 10,45 m o max. zastavěné ploše 129 m2 s plochou střechou s max. výškou atiky na kótě + 5,800 m,
zdrojem tepla je tepelné čerpadlo vzduch - voda
- venkovní domovní rozvody inženýrských sítí včetně akumulační nádrže
- oplocení max. v. 1,4 m při hranici s veřejně přístupným prostranstvím (ul. Žábova)
SK bere na vědomí.

2. bod jednání – IPR Praha – souhlas se záměrem „Projekt pokládky chrániček datové sítě JM-Net,

z.s., 150 přípojky 6 SVJ“ – lokalita Pod Vsí
SK bere na vědomí.

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

ÚPRAVY RD, PŘÍSTAVBA PŘÍSTŘEŠKU A NOVÉ PŘIPOJENÍ POZEMKU NA MK“, místo stavby parc. č.
71/1, 71/2, 73 v k. ú. Šeberov, pro účely územního rozhodnutí a stavebního povolení,
SK bere na vědomí.

4. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – rozhodnutí – dodatečné povolení stavby "Doplňková stavba k

rodinnému domu č.p. 283" Praha, Šeberov, Ke Šmejkalu č.p. 283 na pozemku parc. č. 466/3
(zahrada) v katastrálním území Šeberov, která se podle předloženého geometrického plánu č. pl.
2109-209/2021 ze dne 26. 5. 2021 nachází na pozemku parc. č. 466/3 (výměra podle geometrického
plánu 31 m2) v k.ú. Šeberov.
Předmětem dodatečného povolení stavby je:
- Doplňková stavba k rodinnému domu č.p. 283 na pozemku parc. č. 466/3 k.ú. Šeberov. Jedná se o
jednoduchý přízemní objekt přibližně obdélníkového půdorysu o max. rozměrech 8,70 x 3,15 m,
výška hřebene pultové střechy 2, 55 m. Objekt je napojen na silnoproudé rozvody z rodinného domu
č.p. 283 umístěné na pozemku parc. č. 466/3 k.ú. Šeberov.
- Stavba je umístěna na hranici pozemku parc. č. 466/3 s pozemky parc. č. 464, 466/1 a 491 vše k.ú.
Šeberov s ohledem na charakter okolní zástavby.
- Požárně nebezpečný prostor stavby zasahuje na pozemek parc. č. 466/1 k.ú. Šeberov.
Tel: 244911713
Fax: 244912801

IČO: 002 41 717
e-mail: info@seberov.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČS a.s.
č.účtu: 2000692309/0800

SK bere na vědomí.
5. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – rozhodnutí – dodatečné povolení stavby „Garáž s přístřeškem -

doplňková stavba u RD čp. 110 v ul. Na Proutcích, Praha – Šeberov” na pozemku parc. č. 357/2
(ostatní plocha), 359 (zahrada) v katastrálním území Šeberov, která se podle předloženého
geometrického plánu č. pl. 2017-96/2019 ze dne 19.06.2019 nachází na pozemku parc. č. 359/2,
357/11 v k.ú. Šeberov
Stavba obsahuje:
- doplňková stavba garáže RD o max. půdorysných rozměrech 5,85 x 7,24 m, s max. zastavěnou
plochou 42 m2 a přístřešek = zastřešené stání pro auto s max. zastavěnou plochou 36 m2
- venkovní domovní rozvod elektro napojený ze stávajícího objektu RD čp. 110
- stavba garáže je umístěná v jižní části pozemku u stavby RD čp. 110 na pozemku parc. č. 357/2 a
359 v katastrálním území Šeberov při hranici pozemku parc. č. 357/2 v k.ú. Šeberov (ul. Hrozného)
a ve vzdálenosti 2,2 m od sousedního pozemku parc. č. 381 v k.ú. Šeberov (ul. Na Proutcích) tak,
jak je uvedeno na výkresu koordinační situace v měřítku 1:200, který v 09/2020 zpracoval Ing.
Michael Holan, ČKAIT 0001170 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
SK bere na vědomí.

6. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – společný souhlas se stavebním záměrem "Půdní vestavba -

vikýř" = stavební úpravy a nástavba vikýře u RD čp. 710 v ul. V Zatáčce, Praha – Šeberov na
pozemku st. p. 1308/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Šeberov.
Záměr obsahuje:
- Stavební záměr spočívá ve stavebních úpravách pro zobytnění stávajícího půdního prostoru a
výstavbě vikýře o půdorysném průmětu max. 7,08 x 7,4 m v západní části půdy u RD čp. 710
zastřešeného dvojicí pultových střech v nestejné výšce (max. výška východní části střechy je o 1,0
m níže než část západní).
- RD je i nadále o dvou bytových jednotkách, dojde pouze k rozšíření 2. bj v 2NP o zobytněný půdní
prostor (ložnice, pracovna, šatna, koupelna+WC).
SK bere na vědomí.

7. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – rozhodnutí – schválení stavebního záměru na stavbu "Přesun 2

parkovacích stání na komunikaci Ke Šmejkalu" Praha – Šeberov na pozemku parc. č. 357/1 (ostatní
plocha) v katastrálním území Šeberov.
Stavba obsahuje:
Přesun dvou stávajících parkovacích míst z prostor nově povolených vjezdů na pozemek č. parc.
361/1 a 361/2 v k.ú. Šeberov, parkovací místo u pozemku parc. č. 364 v k.ú. Šeberov bude posunuto
o 2,4 m severním směrem a druhé parkovací místo u pozemku parc. č. 361/2 o 4,4 m jižním směrem.
Parametry nových parkovacího místa jsou nezměněny 2,5 x 6,5 m, parkovací místo přiléhá ke stávající
komunikaci. Současně dojde k vybudování chodníku v š. 1,5 m podél hranice s pozemky parc. č. 364,
361/1 a 361/2 vše v k.ú. Šeberov (od vjezdu na pozemek parc. č. 364 do vzdálenosti 2,9 m od
parkovacího místa před pozemkem parc. č. 361/2 vše v k.ú. Šeberov)
SK bere na vědomí.

8. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – zahájení řízení o odstranění stavby "Doplňková stavba garáže" u

RD čp. 713 v ul. Lipenské, Praha - Šeberov na pozemku parc. č. 1152 v katastrálním území Šeberov
Stavba obsahuje:
- jednoduchý přízemní objekt garáže přibližně obdélníkového půdorysu o max. rozměrech 5,87 x 7,78
m, výška hřebene pultové střechy 3,630 m se zastavěnou plochou max. 43 m
+
OV ÚMČ Praha 11 – usnesení – přerušení řízení o odstranění stavby "Doplňková stavba garáže" u
RD čp. 713 v ul. Lipenské, Praha – Šeberov na pozemku parc. č. 1152 v katastrálním území Šeberov
neboť vlastník požádal dne 04.05.2022 pod čj. MCP11/22/026067 o dodatečné povolení stavby.

Stavba obsahuje:
- jednoduchý přízemní objekt garáže přibližně obdélníkového půdorysu o max. rozměrech 5,87 x 7,78
m, výška hřebene pultové střechy 3,630 m se zastavěnou plochou max. 43 m2
SK bere na vědomí.
9. bod jednání – OD SSÚ ÚMČ Praha 11 – usnesení – přerušení řízení ve věci povolení nového

definitivního připojení z pozemku parc.č. 872/2 vjezd/výjezd k místní komunikaci III. třídy ul. K Safině,
Praha 4.
Odbor dopravy vyzývá účastníka řízení k odstranění nedostatku podání a to:
- Doložená situace s návrhem připojení neodpovídá platné právní úpravě, rozhledové
trojúhelníky nesmí zasahovat do parkovacího místa, v rozhledovém trojúhelníku nesmí být
žádná překážka.
- Doposud nebylo požádáno o povolení přesunu stávajícího svislého dopravního značení IZ 5a a
IZ 5b – Obytná zóna na začátek ul. K Safině, Praha 4, včetně zpomalovacího prahu.
K provedení tohoto úkonu se žadateli určuje podle ust. § 39 odst. 1 správního řádu lhůta
nejpozději do 30.04.2023.
SK bere na vědomí.

10. bod jednání – OD SSÚ ÚMČ Praha 11 – rozhodnutí – povolení úplné uzavírky části veřejně

přístupné účelové komunikace ul. Žábova, za účelem realizace prodloužení pozemní komunikace
včetně pokládky a napojení inženýrských sítí pro budoucí rodinné domy.
Doba trvání úplné uzavírky je stanovena takto:
- část veřejně přístupné účelové komunikace ul. Žábova, Praha 4-Šeberov, u č. p. 387 (slepý
konec), souběžně od 15.08.2022 00:01 hod. do 30.09.2022 23:59 hod.(viz grafická příloha)
+
OD SSÚ ÚMČ Praha 11 – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacíh na veřejně přístupné účelové komunikaci ul. Žábova, spočívající v
osazení přechodného svislého dopravního značení a dopravního zařízení, za účelem realizace
prodloužení pozemní komunikace včetně pokládky a napojení inženýrských sítí pro budoucí
rodinné domy a to v termínu souběžně od 15.08.2022 00:01 hod. do 30.09.2022 23:59 hod.
SK bere na vědomí.

11. Žádost o stanovisko k dokumentaci pro společné povolení na stavbu „ Novostavba RD Šeberov na

parc.č. 237, k.ú. Šeberov“, ul. Za Prodejnou a žádost o připojení pozemku parc.č. 237 na místní
komunikaci III.třídy ul Za Prodejnou parc.č. 253/4, vše k.ú. Šeberov.
PD rodinného domu je zpracovaná Ing. arch. Václavem Plachým, Sídlištní 245/18E, Praha 6, datum
červen 2022, PD sjezdu je zpracovaná Ing. Petrem Peštálem, Nad Přehradou 404, Praha 10, datum
červen 2022.
Jednáse o novostavbu dvoupodlažního rodinného domu s plochou střechou o výšce 7,6m, se dvěma
bytovými jednotkami, o rozměrech cca 17,8 x 7,15 m a zastavěné ploše 120 m2 (HPP 204 m2).
Připojení na El je stávající, na hranici pozemku. Objekt bude napojen na stávající vodovodní řad, který
je veden ve vozovce v ulici K Vrbičkám. Přípojka bude ukončena v nové vodoměrné šachtě při jižní
hranici pozemku parc. č. 236. Navrhuje se zde vodoměrná soustava s měřením a uzávěrem.
Likvidace splaškových vod z objektu je navržena novým gravitační domovním připojením do nové
kanalizační revizní šachty na parc. č. 236 a následně gravitačně novou přípojkou do uliční kanalizační
stoky, vedené v komunikaci v ulici K Vrbičkám. Řešení odvedení splaškových vod přes sousední
pozemek (rodiče investorů) bude formou věcného břemene. Řešení odvedení splaškových vod novou
přípojkou do uliční kanalizační stoky, vedené v komunikaci v ulici Za Prodejnou bylo z důvodů
problematického soukromého vlastnictví kanalizační stoky zamítnuto.

Likvidace dešťových vod z objektu a zpevněných částí je navržena novým připojením do akumulační
nádrže s pojistným přepadem do vsakovací jímky. Parkování zajištěno na pozemku stavebníka v počtu
3 stání.
Připojení pozemku parc.č. 237 na MK III.třídy ul. Za Prodejnou parc.č. 253/4 je řešeno přerušením
stávajícího zeleného pásu v šířce 5,0m a chodníkovým přejezdem. Konstrukce vjezdu je navržena z
betonové dlažby tl. 80 mm, v místě zeleného pásu v barvě šedé tvar „CIHLA“, v místě chodníkového
přejezdu v barvě červené tvar „KOST“.
SK souhlasí se stavbou RD dle předložené PD. Před zahájením prací požádá stavebník na úřadu MČ
Praha – Šeberov o souhlas se vstupem na pozemek za účelem realizace kanalizační a vodovodní
přípojky na pozemku parc.č. 212, k.ú. Šeberov a o zábor veřejného prostranství.
Před zahájením prací bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti inženýrské
sítě.
SK souhlasí s připojením pozemku parc. č. 237, k.ú. Šeberov na místní komunikaci III. třídy ul. Za
Prodejnou parc. č.253/4, k.ú. Šeberov za podmínek:
požadujeme dodržet stavebně technické uspořádání sjezdu tak, jak je u okolních RD, tj.
konstrukce vjezdu bude provedena z betonové dlažby tl. 80 mm, v místě zeleného pásu v barvě
šedé tvar „CIHLA“, v místě chodníkového přejezdu v barvě červené tvar „KOST“.
- sjezd bude realizován v šířce 5,0m, dle předložené dokumentace zpracované zpracované Ing.
Petrem Peštálem, datum červen 2022
- nedojde k poškození místní komunikace, jakékoliv případné poškození silničního tělesa musí být
opraveno na náklady investora
12. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – schválení stavebního záměru na stavbu "Novostavba rodinného

domu" o třech byt. jednotkáchv ul. Za Šmatlíkem (na místě RD č.p. 554), Praha - Šeberov na
pozemku parc. č. 1349 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1350/1 (zahrada),parc. č. 1350/2
(zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Šeberov.
Stavba obsahuje:
- nepodsklepený rodinný dům o třech bytových jednotkách, hlavní část objektu je dvoupodlažní s
obytným podkrovím a má obdélníkový tvar s max. půdorysnými rozměry 11,25 x 9,0 m, zastřešen je
valbou střechou s max. výškou hřebene na kótě + 11,25 m. Směrem do ul. Za Šmatlíkem navazuje
jednopodlažní část - zádveří s max. půdorysnými rozměry 2,25 x 4,2 m, zastřešena je valbou střechou
s max. výškou hřebene na kótě + 5,05 m. Dvorní trakt objektu je dvoupodlažní s max. půdorysnými
rozměry 15,25 x 9,0 m, zastřešen je plochou nepochozí střechou s max. výškou atiky na kótě + 7,0 m.
Hlavní a dvorní trakt objektu je propojen dvoupodlažním krčkem s max. půdorysnými rozměry 3,2 x
6,68 m, zastřešen je plochou nepochozí střechou s max. výškou atiky na kótě + 7,0 m. Celková max.
zastavěná plocha objektu je 269 m2; doprava v klidu řešena na pozemku stavby, zdroj vytápění
tepelné čerpadlo – vzduch/voda
- venkovní domovní rozvody inženýrských sítí včetně jímky na dešťovou vodu
- oplocení při hranici s veřejně přístupným prostranstvím
SK doporučuje podat odvolání ve znění :
Městská část Praha Šeberov se odvolává proti schválení stavebního záměru a podmínkám pro
umístění stavby a proti odůvodnění rozhodnutí na stavbu „Novostavba rodinného domu o třech
bytových jednotkách v ul. Za Šmatlíkem (na místě RD č.p. 554), Praha – Šeberov, vydaného dne
27.7.2022, pod č.j. MC/11/22/042219/OV/Hol, v souladu s ust. §81 odst. 1 ve spojení s ust. 83 odst.
1 zákona č. 500/2004 Sb, správního řádu z následujících důvodů:
1. Nesoulad s charakterem okolí:
V rozporu s cíli územního plánování je navržený záměr předimenzovaný, jak z hlediska výšky stavby,
tak hmotou. Umístění staveb a míra zastavění pozemku musí odpovídat urbanistickému a
architektonickému charakteru prostředí a požadavkům na zachování pohody bydlení a zdravého
životního prostředí.

V odůvodnění závazného souhlasného stanoviska orgánu územního plánování MHMP ÚZR, č.j.
MHMP 422997/2021, ze dne 6.4.2021 je správně uvedeno, na str. 3 tohoto, že navrhovaný záměr
neodpovídá zachování, dotváření nebo rehabilitaci stávající urbanistické struktury, jak dle oddílu 7,
pododdílu 7a, odstavce 3, popisuje opatření obecné povahy č.55/2018, pro stabilizované území.
Toto odůvodnění je pak v rozporu s vydaným souhlasem na str. 1 tohoto stanoviska.
Z tohoto důvodů toto závazné stanovisko nepovažujeme za spolehlivý podklad pro vydání rozhodnutí
ve věci a požadujeme, aby předmětné závazné stanovisko bylo na základě uvedených připomínek
přezkoumáno.
Nesouhlasíme se zdůvodněním s rozhodnutím stavebního úřadu v této věci a se zdůvodněním jeho
rozhodnutí.
2. Likvidace odpadních vod
Dle nařízení č. 10/2016 Sb PSP § 37 musí být stavby napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu
nebo čistírnu odpadních vod. Stávající žumpa byla dimenzována pro malý rodinný dům s jednou
bytovou jednotkou. Kapacita žumpy pro rodinný dům o třech bytových jednotkách je nedostatečná.
V současné době probíhá výstavba evakuační stanice Hrnčíře č. 1/1/F51/00 - Evakuační stanice
Hrnčíře, která bude dokončena v létě 2023. Požadujeme zapracovat napojení objektu na kanalizaci do
projektové dokumentace.
2. Nakládání s dešťovými vodami, vsakování:
Součástí projektové dokumentace není posouzení hydrogeologa ohledně vlivu vsakovacích objektů
na sousední pozemky, stavby a případné vodohospodářské stavby (vsakovací objekty a studny na
sousedních pozemcích). Z tohoto důvodu žádáme o přezkum závazného stanoviska ÚMČ Praha 11 OV, vodoprávní úřad, ze dne 11.8.2021, č.j. MCP11/21/041582/OV/Kut.
3. Dopravní připojení a řešení dopravy v klidu:
Technické řešení dopravy v klidu je pouze formálním plněním pražských stavebních přepisů. Prakticky
je naprosto nefunkční a nutně vyvolá parkování vozidel v přilehlých ulicích. Takovéto řazení
parkujících vozidel, bez možnosti vyjetí, je akceptovatelné pouze v případě dvou vozidel u rodinného
domu. Nikoli šesti vozidel.
Dovolíme si dále upozornit, že dle nařízení č. 10/2016 Sb. Hl.m. Prahy ve znění nařízení č. 14/2018 Sb
povolovaná stavba musí svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům
bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních
komunikacích. Jsme přesvědčeni, že dopravní připojení povolované stavby nelze bez náležitého
posouzení ze strany Odboru dopravy MČ Praha 11 a Policie ČR, dopravní inspektorát, automaticky
realizovat pomocí stávajícího dopravní připojení původního rodinného domu, s ohledem na nárůst
počtu parkujících vozidel z 2 na 6. Z tohoto důvodu žádáme o doplnění povolení záměru o vydání
Rozhodnutí o novém dopravním připojení.
4. Zmatečnost řízení:
V průběhu řízení byla zásadním způsobem upravována dokumentace, bez náležitého projednání
změn s dotčenými orgány. Závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů byly vydány
k jiné dokumentaci, než která je předmětem vydávaného rozhodnutí povolení stavby. Žádáme tedy o
nové projednání a opakování řízení o povolení stavby.
4. Hluková studie
V hlukové studii na obrázku 5 a 6 působí stávající betonový plot jako protihluková stěna, přičemž
existence této je více než problematická, nebylo na ní vydáno územní rozhodnutí, ani stavební
povolení.
5. Přezkoumání stanovisek:
Městská část Šeberov dále nesouhlasí s odůvodněním celého rozhodnutí, a proto i z výše uvedených
důvodů požaduje přezkoumání následujících závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření:

- MHMP odboru územního rozvoje, ze dne 6.4.2021, č.j. MHMP 422997/2021
- MHMP odboru ochrany prostředí, ze dne 1.6.2021, č.j. MHMP 454443/2022
- ÚMČ Praha 11 - OV, vodoprávní úřad, ze dne 11.8.2021, č.j. MCP11/21/041582/OV/Kut
- Hygienická stanice hl. M. Prahy ze dne 7.5. 2021, č.j. HSHMP 28946/2021
13. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – zahájení společného řízení na stavbu "Vrtaná studna na pozemku

parc. č. 536/151 v k.ú. Šeberov" na pozemku parc. č. 536/151 v katastrálním území Šeberov.
Stavba obsahuje:
- vrtanou studnu hloubky 30,0 m, vrtný průměr 168/150 mm, vystroj PVC pažnicí o průměru 125
mm, s plastovou manipulační šachticí DN 1000 mm, která bude sloužit pro zásobování RD a
pozemku užitkovou vodou.
+ OŽP Praha 11 - závazné stanovisko, vyjádření a sdělení k PD „Vrtaná studna Šeberov, č. kat.
536/151“, místo stavby parc. č. 536/151 v k. ú. Šeberov, pro účely územního rozhodnutí a
stavebního povolení
SK bere na vědomí.

14. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – zahájení řízení o odstranění stavby nazvané „Samostatná garáž“

pozemek parc. č. 1101/1, k.ú. Praha - Šeberovul. V Březí č.p. 1004 na pozemku parc. č. 1101/1 v
katastrálním území Šeberov.
Stavba obsahuje – jedná se o samostatnou garáž sloužící k umístění jednoho vozidla z
prefabrikované, železobetonové sériově vyráběné konstrukce zastřešenou jednoduchým dřevěným
krovem s plechovou krytinou osazenou na předem stavebníkem připravených základových pasech.
Stavba o půdorysu 6,45 x 3.00 m. Je umístěna v severovýchodním části pozemku parc. č. 1101/1 v k.
ú. Šeberov na hranici s pozemkem parc. č. 1078 (ul. V Březí - komunikace) a odstup od Hranice se
sousedním pozemkem parc. č. 1107/1 je 1m.
+
OV ÚMČ Praha 11 – přerušení řízení o odstranění stavby nazvané „Samostatná garáž“ pozemek
parc. č. 1101/1, k.ú. Praha - Šeberovul. V Březí č.p. 1004 na pozemku parc. č. 1101/1 v katastrálním
území Šeberov, neboť stavebník podal žádost o dodatečné povolení stavby.
SK bere na vědomí.

15. bod jednání – Žádost o souhlas s dopravně inženýrským opatřením, žádost o souhlas se vstupem

na pozemek účelové komunikace parc.č. 531/2, k.ú. Šeberov, ul. Žábova za účelem rozšíření a
prodloužení komunikace Žábova, prodloužení řadů kanalizace, vodovodu, plynovodu a veřejného
osvětlení a dále přípojek inženýrských sítí z těchto řadů na pozemky parc.č. 530/21, 530/2, 530/22,
530/17, 530/20, 530/16 a 530/15, vše k.ú. Šeberov.
Realizace stavby proběhne v termínu 15.8.2022 - 30.9.2022.
SK souhlasí se vstupem na pozemek parc.č. 531/2, za účelem realizace výše uvedené stavby dle
předloženého výkresu DIO, zpracovatel Pražské služby a.s., datum 5/2022 a to v termínu 15.8.2022 –
30.9.2022 za dodržení následujících podmínek:
- Před zahájením stavby bude uzavřena dohoda o podmínkách výstavby mezi MČ Praha – Šeberov a
zhotovitelem stavby nejpozději do 14.8. 2022, v případě neuzavření dohody nemůže být stavba
zahájena
- Budou dodrženy „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a pro provádění
výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“ dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 95 ze dne 31.1.2012 a č.
127 ze dne 28.1.2014
- Před zahájením prací na pozemcích, které jsou ve správě MČ Praha – Šeberov, požádá stavebník o
zábor veřejného prostranství
- Stavba bude provedena na náklady investora, stavba bude po celou dobu bezpečně zajištěna

- Jakékoliv případné poškození silničního tělesa a přilehlých komunikací vlivem stavby a staveništní
dopravy musí být opraveno na náklady investora
- Před pokládkou konstrukčních vrstev vozovky budou provedeny hutnící zkoušky prostřednictvím
oprávněného geotechnika, doklady o provedené zkoušce budou předloženy ke schválení před
prováděním dalších konstrukčních vrstev
- Zhotovitel stavby přizve zástupce úřadu MČ Praha – Šeberov na kontrolní dny stavby, v případě že
kontrolní dny nebudou vyhlášeny, požadujeme přítomnost zástupce MČ Praha – Šeberov před
pokládkou konstrukčních vrstev a zakrytím zasakovací galerie, bude provedena fotodokumentace
stavby
- Obnova povrchu bude provedena v plné šíři vozovky, záruční doba na provedenou stavbu činí 60
měsíců
- Po ukončení prací proběhne protokolární převzetí komunikace nejpozději do 5.10. 2022, budou
předány doklady prokazující kvalitu odvedených prací včetně dokumentace skutečného provedení
stavby a kopie stavebního deníku
- Po vybudování řadů a přípojek bude na náklady investora vyhotoven geometrický plán a uzavřena
smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro vedení přípojek v pozemcích ve svěřené správě MČ
Praha – Šeberov
- V souvislosti s uzavírkou komunikace požadujeme, aby byli informováni rezidenti ulic dotčených
uzavírkou, a to vhozením informace do poštovní schránky nejpozději 7 dní před zahájením prací.
16. bod jednání – Žádost o stanovisko k PD „Praha Šeberov, prodloužení infrastruktury ul. Pouchova“

na pozemku parc.č. 1470/11, k.ú. Šeberov. Jedná se o výstavbu inženýrských sítí a komunikace
v prodloužení MK ul. Pouchova a napojení na MK ul. Pod Rozvodnou pro následnou zástavbu
rodinnými domy.
SK navrhuje zaslat stavebníkovi stanovisko v tomto znění:
Dne 14.12.2020 zastupitelstvo městské části Praha – Šeberov schválilo svým usnesení č.
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“.

Zásady pro výstavbu na území MČ naleznete na webových stránkách MČ Praha – Šeberov na
adrese http://www.seberov.cz/informace.
Na základě schválených pravidel je nutno nejdříve podat žádost o předběžné stanovisko (dle bodu IV.
Procesní část Zásad) a dále uzavřít smlouvu o spolupráci s MČ Praha – Šeberov (dle bodu III. 3. Zásad).
K žádosti o předběžné stanovisko požadujeme doložit stanoviska správců sítí na které bude záměr
připojen.
Konečné stanovisko k plánovanému záměru bude vydáno po uzavření smlouvy o spolupráci.
17. bod jednání – lokalita za MŠ Hrnčíře na pozemcích parc.č. 1407/29, 1407/1, k.ú. Šeberov

Byl předložen návrh polohového řešení lokality – komuikace, odvodnění, sítě, parcelace.
SK požaduje doložit výpočtem řešení odtoku srážkových vod při kalamitních srážkách s ohledem na
stávající funkční řešení odvodnění celé locality. V současné době je do vodoteče svedena dešťová
voda z přilehlých ulic (U Školky, V Zatáčce, K Safině, Lipenská, Osvětová).
Upravené řešení PD s ohledem na kalamitní srážky bylo SK předloženo dne 18.8. 2022

SK navrhuje tyto podmínky zanést do smlouvy s investorem a jejich případné porušení, při neúčinném
vymáhání nápravy, zatížit sankcemi :




Kalamitní dešťové srážky budou odvedené po komunikaci do odvodňovacího příkopu
v nejnižším místě komunikace.
Tento odvodňovací příkop bude mít šířku nejméně 2m a přejde spolu s komunikací a pozemky
do vlastnictví a správy MČ.
Komunikace bude provedená tak, aby nebránila odtoku dešťových vod z přilehlých pozemků
do odvodňovacího příkopu.

18. bod jednání – OŽP ÚMČ Praha 11 – závazné stanovisko, vyjádření a sdělení k PD „Stavba přístavku u

rodinného domu“, místo stavby ul. Mezi rybníky 217, parc. č. 1449/12 v k. ú. Šeberov, pro účely
dodatečného povolení stavby.
SK bere na vědomí.

19. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – zahájení řízení o odstranění stavby „Stavba přístavku u

rodinného domu čp. 227 v ul. Mezi Rybníky, Praha – Šeberov” na pozemku parc. č. 1449/4 v
katastrálním území Šeberov
Stavba obsahuje:
- jednopodlažní doplňková stavba dílny u RD čp. 227 zastřešená pultovou střechou s max. výškou
+ 2,760 m o max. půdorysných rozměrech 3,6 x 7,65 m, s max. zastavěnou plochou 27,5 m2
+
OV ÚMČ Praha 11 – přerušení řízení o odstranění stavby „Stavba přístavku u rodinného domu čp.
227 v ul. Mezi Rybníky, Praha – Šeberov” na pozemku parc. č. 1449/4 v katastrálním území Šeberov,
neboť vlastník dne 03.06.2022 pod č.j. MCP11/22/033429 požádal o dodatečné povolení stavby.
+
OV ÚMČ Praha 11 – zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a pozvání k ústnímu jednání na
stavbu „Stavba přístavku u rodinného domu čp. 227 v ul. Mezi Rybníky, Praha – Šeberov” na
pozemku parc. č. 1449/4 v katastrálním území Šeberov. OV nařizuje ústní jednání spojené s
ohledáním na místě na den 02.09.2022 v 11:00 hod.
SK bere na vědomí.

Během letních prázdnin se stavební komise bude konat dle potřeby a aktuálních možností členů
stavební komise.

