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:

09.09. 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: 87

│ano
│ano
│ano
│ano
│ne

1. bod jednání OD SSÚ ÚMČ Praha 11 – oznámení o návrhu opatření obecné povahy – stanovení

místní úpravy provozu na pozemních komunikacíh spočívající v osazení nového svislého,
vodorovného dopravního značení a dopravního zařízení, na místní komunikaci II. třídy ul. K Šeberovu,
Praha 4 za účelem zvýšení bezpečnosti dětí navštěvující detašované pracoviště základní školy
Baráčnická rychta, č. p. 805.
+
OD SSÚ ÚMČ Praha 11 - opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na místní
komunikaci II. třídy ul. K Šeberovu, Praha 4, za účelem zvýšení bezpečnosti dětí navštěvující
detašované pracoviště základní školy Baráčnická rychta, č. p. 805.
(viz. grafická příloha)
SK bere na vědomí.

2. bod jednání OD SSÚ ÚMČ Praha 11 – oznámení o návrhu opatření obecné povahy – stanovení

místní úpravy provozu na pozemních komunikacíh spočívající v osazení nového svislého,
vodorovného dopravního značení a dopravního zařízení, na místní komunikaci II. třídy ul. K
Hrnčířům, K Labeškám, K Šeberovu, Praha 4, na místní komunikaci IV. třídy – společná stezka pro
chodce a cyklisty, a na veřejně přístupné účelové komunikaci ul. Nad Jordánkem, Praha 4.
Důvodem tohoto opatření je dokončení stavby č. 0106 TV Šeberov, etapa 0022 K Hrnčířům“.
+
OD SSÚ ÚMČ Praha 11 - opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na místní
komunikaci II. třídy ul. K Hrnčířům, K Labeškám, K Šeberovu, Praha 4, na místní komunikaci IV. třídy –
společná stezka pro chodce a cyklisty, a na veřejně přístupné účelové komunikaci ul. Nad Jordánkem,
Praha 4, spočívající v osazení nového svislého a vodorovného dopravního značení, a dopravního
zařízení.
(viz. grafická příloha)
SK bere na vědomí.

3. bod jednání OD SSÚ ÚMČ Praha 11 – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy

provozu na místní komunikaci III. třídy ul. Hrozného, Pod Rozvodnou, Ke Šmejkalu, Praha 4,
spočívající v osazení přechodného svislého dopravního značení a dopravního zařízení v termínu
souběžně od 03.10.2022 do 09.10.2022 za účelem pokládky inženýrských sítí pro rodinný dům.
+
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OD SSÚ ÚMČ Praha 11 – rozhodnutí – povolení zvláštního užívání pozemních komunikací pro akci
„Přípojky inženýrských sítí pro rodinný dům“, týkající se části místní komunikace III. třídy ul. Ke
Šmejkalu, Praha 4, v termínu souběžně od 03.10.2022 do 09.10.2022.
+
OD SSÚ ÚMČ Praha 11 – rozhodnutí – povolení úplné uzavírky části místní komunikace III. třídy ul.
Ke Šmejkalu, Praha 4.
Doba trvání úplné uzavírky je stanovena takto:
- část místní komunikace III. třídy ul. Ke Šmejkalu, Praha 4, před č. p. 134, v termínu souběžně od
03.10.2022 do 09.10.2022.
(viz. grafická příloha)
SK bere na vědomí.
4. bod jednání OD SSÚ ÚMČ Praha 11 – rozhodnutí – I.) OD SSU ruší stávající připojení na místní

komunikaci III. třídy ul. V Rákosí, Praha 4, situované na pozemku parc. č. 73 v k. ú. Šeberov, vjezd na
sousední nemovitost, situovanou na pozemku parc. č. 71/1 v k. ú. Šeberov, v celkové šíři 3,7 m,
včetně doplnění zámkové dlažby v délce 7,5 m a plochy zeleně v místě rušeného vjezdu,
II.) OD SSU povoluje nové připojení na místní komunikaci III. třídy ul. V Rákosí, Praha 4, situované na
pozemku parc. č. 73 v k. ú. Šeberov, vjezd na sousední nemovitost, situovanou na pozemku parc. č.
71/1 v k. ú. Šeberov, v celkové šíři 3,5 m.
SK bere na vědomí.

5. bod jednání – OŽP ÚMČ Praha 11 – závazné stanovisko, vyjádření a sdělení k PD „Garáž Šeberov“,

místo stavby ul. K Hrnčířům č. p. 41, parc. č. 218 v k. ú. Šeberov, pro účely stavebního povolení.
SK bere na vědomí.

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

spojka – obnova kVN, Zatažení TR Písnice“, místo stavby k. ú. Kunratice, k. ú. Šeberov, pro
účely územního řízení.
SK bere na vědomí.

7. bod jednání – OŽP ÚMČ Praha 11 – závazné stanovisko, vyjádření a sdělení k PD „TR Chodov –

vyzbrojení rezervních polí č. 19 a 24 pro připojení T403 a vývod na HDO III Praha 4 - Šeberov“,
místo stavby parc. č. 1483/10, 1520/1, 1520/23, 1521/1, 1523/1, 1523/7, 1523/21, 1523/29,
1523/33, 1524 v k. ú. Šeberov, pro účely užívání stavby.
SK bere na vědomí.

8. bod jednání – OŽP ÚMČ Praha 11 – závazné stanovisko, vyjádření a sdělení k PD „RODINNÝ DŮM –

p. Soukal“, místo stavby parc. č. 530/21 v k. ú. Šeberov, pro účely společného povolení stavby –
územního řízení a stavebního povolení.
SK bere na vědomí.

9. bod jednání – OŽP ÚMČ Praha 11 – závazné stanovisko, vyjádření a sdělení k PD „Areál zeleně s

restaurací Šeberák, k. ú. Šeberov, parc. č. 1464/3, 1479/2, 1479/3“, místo stavby parc. č. 1479/2 v
k. ú. Šeberov, pro účely dodatečného povolení stavby.
SK bere na vědomí.

10. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – zahájení řízení o odstranění stavby "Přístavby skladu nářadí" k

doplňkové stavbě dílny u RD čp. 148 v ul. Ke Šmejkalu, Praha – Šeberov, na pozemku parc. č. 355 v
katastrálním území Šeberov.
+
OV ÚMČ Praha 11 - přerušení řízení o odstranění stavby "Přístavby skladu nářadí" k doplňkové
stavbě dílny u RD čp. 148 v ul. Ke Šmejkalu, Praha – Šeberov, na pozemku parc. č. 355 v katastrálním

území Šeberov, neboť vlastník dne 12.08.2022 pod čj. MCP11/22/046934 požádal o dodatečné
povolení stavby.
Stavba obsahuje:
- Jednopodlažní nepodsklepená přístavba skladu k doplňkové stavbě dílny u RD čp. 148 o max.
půdorysných rozměrech 3,19 x 6,59 m, s max. zastavěnou plochou 20,1 m2 zastřešená
pultovou střechou s max. výškou střechy na kótě + 2,06 m. Celková zastavěná plocha
doplňkové stavby vč. přístavby je 34 m2.
SK bere na vědomí.
11. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – rozhodnutí – I.) povolení k nakládání s podzemními vodami –

k jejich odběru na místě parc.č. 536/151 k.ú. Šeberov a II.) schvaluje stavební záměr nazvaný
"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 do hloubky 30,0 m, vrtný průměr 168/150 mm, výstroj PVC pažnicí o průměru 125
mm, s plastovou manipulační šachticí DN 1000mm
Druh a účel stavby:
- trvalá stavba vrtané studny sloužící pro zásobování RD a pozemku užitkovou vodou.
SK bere na vědomí.

12. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – seznámení s podklady rozhodnutí stavby “Samostatná garáž

pozemek parc. č. 1101/1, k.ú. Praha - Šeberov ul. V Březí č.p. 1004 “ na pozemku parc. č. 1101/1 v
katastrálním území Šeberov – OV oznamuje, že do spisu, po dni 12.07.2022, tj. dni ústního jednání
konaného na místě stavby, kdy se mohli seznámit s podklady rozhodnutí účastníci řízení o
dodatečném povolení výše uvedené stavby vyjádřit k žádosti, bylo do žádosti dne 12.08.2020
zaznamenáno v protokolu z ústního jednání doplněno:
Do projektové dokumentace byly dodány 2 nové výkresy (řez a pohledy), kde po přeměření výšky
objektu garáže došlo ke změně výšky hřebenu garáže na úroveň + 3, 40 m od čisté podlahy garáže.
Celková výška objektu garáže je nyní + 3, 50 od upraveného terénu.
SK bere na vědomí.
13. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – usnesení ve věci dodatečného povolení stavby "Stavby na

pozemku parc. č. 542/10 a 542/11 v k. ú. Šeberov" Praha, Šeberov, K Hrnčířům č.p. 31, na pozemku
parc. č. 542/10 a 542/11 v katastrálním území Šeberov. Stavebník podáním ze dne 17.06.2022 pod
č.j. MCP11/22/036499 na základě výzvy stavebního úřadu ze dne 12.04.2022 pod č.j.
MCP11/22/021363/OV/Pre doložil, že podal u příslušného soudu žalobu na určení existence věcného
břemene k pozemku č. parc. 542/11 v k.ú. Šeberov, a proto stavební úřad předmětné řízení přerušuje
do doby vydání pravomocného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4, ke kterému byla žaloba
podána.
SK bere na vědomí.

14. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – zahájení řízení o změně stavby před dokončením na stavbu

Stavba č. 1/1/F51/00 – Evakuační stanice Hrnčíře, Praha11 - část: zpevněné plochy, příjezdová
komunikace, chodníky na pozemku parc. č. 872/1, 872/2, 872/3, 875/1 v katastrálním území
Šeberov.
Popis změny stavby:
Změna stavby před dokončením spočívá v prodloužení lhůty k dokončení stavby do 02.10.2023.
+
OV ÚMČ Praha 11 – zahájení řízení o změně stavby před dokončením na stavbu „Stavba č.
1/1F51/00 - Evakuační stanice - Hrnčíře, Praha 11 - Kanalizační řad podtlakový “ na pozemku parc.
č. 872/2 v katastrálním území Šeberov.

Změna stavby spočívá v doplnění podtlakové kanalizace (SO 02) pro veřejnou potřebu pro připojení
bytového domu na pozemku parc. č. 872/2 v k. ú. Šeberov, která bude zaústěna do objektu evakuační
stanice.
SO 02 zahrnuje podtlakovou šachtu celoplastovou o průměru 2 m a stavební výšce 2,6 m a dvě
podtlaková přívodní potrubí PVC DN 80 PN 10 o délce 8,3 m resp. 12,5 m.
SK bere na vědomí.
15. 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.
Z jednání SK 10.8.2022 - 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.
Stavebník podal žádost o stanovisko dle bodu IV. Zásad pro výstavbu a doložil stanovisko PVK, PRE,
PPD, Cetin, ČEPS a TSK.
Jedná se o prodloužení stávající infrastruktury ul. Pouchova s následným napojením na křížení ul.
Mezi Poli a Pod Rozvodnou. Nové inženýrské sítě, včetně jejich domovních přípojek tvoří splašková
oddílná kanalizace, vodovod, plynovod, VO, silový rozvod NN, které budou napojeny na stávající
inženýrské sítě. Nová komunikace bude včetně parkovacích stání, sjezdům k budoucím nemovitostem
a přilehlým zatravněným plochám. Stavba zahrnuje výstavbu nových podzemních liniových staveb –
vodovodního řadu, splaškové oddílné kanalizace, plynovodu, NN rozvodů a jejich veřejných částí
přípojek. Dále je součástí stavby nová komunikace v, které budou uloženy výše uvedené nové sítě.
VODOVODNÍ ŘAD
Vodovodní řad byl navržen jako TLT DN100 C100 (vč. ovládacích a spojovacích armatur a jeden kpl.
nadzemní hydrant). Celková délka vodovodního řadu je 223,97 m.
VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
Bylo navrženo 16 ks vodovodních přípojek z HDPE-PE 100 SDR11 De32 x 2,9 mm. Celková délka
vodovodních přípojek činí 124,38 m. Přípojky jsou na vodovodní řad napojeny pomocí navrtávacího
pásu. Součástí vodovodních přípojek je domovní šoupě se zemní soupravou a poklopem (vodoměrná
sestava bude umístěna v suterénu budoucích nemovitostech).
SPLAŠKOVÁ ODDÍLNÁ KANALIZACE
Kameninové potrubí oboustranně glazované spojovací systém „C“, typ „S“ DN 300 v celkové délce
169,19 m a 4 kpl. prefabrikovaných betonových šachet DN 1000 (podrobně viz kapitola B.2.6.3).
SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
Bylo navrženo 16 ks gravitačních přípojek z oboustranně glazované kameniny DN 200 v celkové délce
99,48 m. Na pozemku vlastníka nemovitosti je ve vzdálenosti cca 1 m od hranice pozemku navržena
betonová revizní šachta DN1000.
PLYNOVOD
Plynovod byl navržen jako PE100 RC, SDR11, De 63 x 5,8 mm. Celková délka plynovodu je 180,87 m.
PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY
Bylo navrženo 16 ks plynovodních přípojek z HDPE-PE 100 RC, SDR11, De32 x 3,0 mm. Celková délka
plynovodních přípojek činí 77,87 m. Součástí plynovodních přípojek je plynoměrný kiosek s HUP,
regulátorem tlaku a plynoměrem.
NN ROZVODY
NN rozvod byl navržen jako kabel AYKY OT 3x 240 +120. Celková délka NN rozvodů je 480,62 m.
NN PŘÍPOJKY

Bylo navrženo 16 ks NN přípojek z kabelu AYKY OT 3x 240 +120. Celková délka NN přípojek činí 44,68
m. Součástí přípojek jsou jističové skříně a elektroměry. Přípojky NN a plynu budou ukončeny ve
sdruženém zděném pilířku.
ROZVODY VO
Rozvod VO je navržen z kabel AYKY 4BX25, včetně 8 lam VO. Celková délka rozvodů VO je 236,62 m.
KOMUNIKACE
Bude sloužit jako místní komunikace k řešené lokalitě Šeberov, dojde k propojení stávajících ulic
Puchova s křižovatkou ulic Pod Rozvodnou a Mezi Poli. Komunikace bude obousměrná a bude ze
zámkové dlažby. Součástí komunikace budou parkovací stání, sjezdy k nemovitostem a zatravněné
plochy.
SK požaduje zapracovat do projektu plochu pro stanoviště tříděného odpadu a plochu pro
velkoobjemový kontejner, které jsou v současné době umístěny na pozemku parc.č. 1470/27. Dále
požadujeme z pozemku parc.č. 1470/11 vyčlenit pruh o šíři min. 1,5m který zajistí prostupnost
území a průchod do parku na pozemku parc.č. 1470/9.
Dále SK upozorňuje že v bezprostřední blízkosti plánované zástavby je projednávaná Stavba
„V415/495- zaústění vedení". Předmětem je úsek sdruženého nadzemního vedení 2 x 400 kV a 2 x
11O kV mezi TR Chodov a odbočným stožárem č. 24 v k.ú. Křeslice.
16. bod jednání – Žádost o stanovisko k PD – TR Chodov – nová příjezdová komunikace z ul. Na

Jelenách.
Projektová dokumentace řeší návrh příjezdové komunikace ke stávající rozvodně Chodov. Stávající
komunikace na p.p.č 1522/1 nevyhovuje svými parametry (šířka, chybějící směrovací ostrůvek,
chybějící připojovací pruh) budoucím požadavkům investora. Předpokládá se výstavba
administrativní budovy na pozemcích stávající rozvody. Dále nevyhovuje svou polohou vzhledem k
předpokládným nesouvisejícím záměrům v ul. “Na Jelenách”. Nová příjezdová komunikace se
napojuje cca 30m blíže okružní křižovatce “U
Kunratického lesa” a “Roztylská”, což umožní zřízení připojovacího pruhu pro zajištění bezpečného
připojení vozidel a zároveň dostatečné místo pro umožnění potřebného zařazení do příslušného
pruhu (v případě umístění nové křížovatky mezi stávající okružní v ul. “Na Jelenách”). Délka
navrhované přijezdové komunikace je navržena v délce cca 65m. Komunikace se před areálem
rozvodny napojuje do své původní stopy před vjezdovou branou.
SK souhlasí se záměrem výstavby příjezdové komunikace dle předložené PD.

17. bod jednání – Žádost o souhlas za vlastníka pozemků k umístění stavby vodovodního řadu

v ochranném pásmu dálnice D1 k.ú. Šeberov a Újezd u Průhonic. Investorem stavby je PVS a.s.
Jedná se o výstavbu vodovodního řadu DN 400 na pozemcích parc.č. 253/1, 253/9, 531/12, 531/16,
531/28, 531/29, 531/32, 531/34, 531/37, 531/53, 531/60.
Jedná se o stavbu servisního vodovodu v lokalitě Šeberov – Kateřinky – Újezd u Průhonic, Praha 4.
Stavbou dojde k propojení vodovodů K Hrnčířům-Šeberov a Formanská-Újezd vedoucích z vodojemu
Jesenice II., a tím k posílení vodovodu Formanská. Vodovod může být využit pro napojení řadu pro
případnou budoucí zástavbu na volných pozemcích. Stavba vodovodu je dále nutná ke zprovoznění JV
přivaděče DN 1000 a 2.etapu DN 800.
Začátek vodovodu bude situován do ulice Rypkova v Šeberově, jedná se o území se zástavbou RD.
Bude veden na okraji zástavby a před ulicí Žábova se stočí na polní cestu vedenou přes volný
pozemek, na kterém jsou v současné době umístěny výběhy pro koně. Část území se jedná o
transformační území, jež představuje potenciál pro vznik nové části města s nízkou intenzitou využití
včetně zeleně.
Trasa vodovodu bude polní cestu kopírovat podél dálnice až ke stávajícímu podchodu. Za podchodem
bude vodovod veden pod dálnicí a ukončen na travnatém prostranství před bytovými domy
Kateřinek. Současně s dálnicí bude vodovod podcházet i systém odvodňovacích struh vedených podél
dálnice.

Na jednání SK se dostavil zástupce investor – PVS a projektant stavby. Stavba je projektovaná od r.
2016.
SK souhlasí s umístěním stavby za předpokladu splnění následujících podmínek:
- po dobu výstavby bude zajištěno vybudování náhradní cyklostezky podél stavby tak, aby bylo
zajištěno propojení cyklistů a pěších pod dálnicí na Kateřinky
- záměr bude koordinován s plánovanou zástavbou cca 5 RD a příjezdové komunikace mezi
ulicemi Rypkova a Žábova
- obnova povrchu cyklostezky bude provedena v celé šíři a se zpevněným povrchem
z asfaltového betonu
18. bod jednání – Žádost o souhlas s dopravně inženýrským opatřením, žádost o souhlas se vstupem

na pozemek na místní komunikaci III. třídy ul. Ke Šmejkalu parc. č. 357/1, k. ú. Šeberov, za účelem
vybudování přípojek inženýrských sítí, vybudování sjezdů na pozemky parc. č. 361/1 a 361/2 a
přesunu dvou parkovacích stání v ul. Ke Šmejkalu parc. č. 357/1, vše k. ú. Šeberov.
Realizace stavby proběhne v termínu 3. 10. 2022 – 16. 10. 2022.
SK souhlasí se vstupem na pozemek parc.č. 357/1, za účelem realizace výše uvedených staveb dle
předloženého výkresu DIO, zpracovatel Dopravní značení Praha s. r. o., Ing. Pavel Kučera, a to
v termínu 3. 10. 2022 – 16. 10. 2022 za dodržení následujících podmínek:
- Před zahájením stavby bude uzavřena dohoda o podmínkách výstavby mezi MČ Praha – Šeberov a
zhotovitelem stavby nejpozději do 2. 10. 2022, v případě neuzavření dohody nemůže být stavba
zahájena.
- Zhotovitel dodrží „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 zhotovitel o
zábor veřejného prostranství.
- Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen zajistit řádné zdokumentování stávajícího
stavebně technického stavu komunikace a tuto dokumentaci předat MČ.
- Jakékoliv případné poškození silničního tělesa a přilehlých komunikací vlivem stavby a staveništní
dopravy musí být opraveno na náklady zhotovitele nejpozději do dne předání stavby MČ,
nejpozději však do 18. 10. 2022.
- Zhotovitel je povinen zajistit ochranu stávajících zařízení správců sítí technické infrastruktury
během stavební činnosti před poškozením, v případě poškození Stavbou je zhotovitel povinen
v součinnosti se správcem sítí zajistit na své náklady opravu.
- Zhotovitel je povinen řádně zajistit výkopy, zejména výkop pro kanalizaci bude proveden pomocí
pažících boxů v celém profilu tak, že bude zabezpečeno okolí proti případnému sesuvu zeminy a
bude zajištěno provádění dle předpisů BOZP.
- Zhotovitel je povinen provádět stavební práce tak, aby doba omezení provozu a obtěžování okolí
byla snížena na minimum. Vytěžený nadbytečný výkopek se zhotovitel stavby zavazuje deponovat
mimo Komunikaci.
- Před pokládkou konstrukčních vrstev vozovky zhotovitel provede hutnící zkoušky prostřednictvím
oprávněného geotechnika, doklady o provedené zkoušce s parametry vyhovujícími ČSN zhotovitel
předloží nejméně dva dny před prováděním dalších konstrukčních vrstev do rukou pověřeného
zástupce MČ.
- Obnovu povrchu po překopech pro přípojky provede zhotovitel v plné šíři vozovky, záruční doba
na provedenou stavbu činí 60 měsíců ode dne předání stavby komunikace MČ Praha – Šeberov.
- Lhůta pro trvání záruky se prodlužuje tak, aby vždy trvala nejméně 2 roky po ukončení posledních
Stavebních prací na Komunikaci, jejich oprav, úprav či jakýchkoli zásahů do Komunikace
provedených zhotovitelem. Zhotovitel nese odpovědnost za stav Komunikace v záruční době,
ledaže z daných skutečností bude zcela nepochybné, že poškození Komunikace nezpůsobil
zhotovitel.

- Dojde-li k výskytu vad provedených Stavebních prací na Komunikaci v období 5 let od jejich
dokončení, je zhotovitel povinen zajistit dodatečné splnění svých povinností, provést opravu
vyskytnutých vad nejpozději do 30 dnů od doručení písemné výzvy k nápravě.
- Nedojde-li k nápravě vyskytnutých vad ve výše stanovené lhůtě, MČ Praha – Šeberov zajistí
nápravu na vlastní náklady a zhotovitel je povinen uhradit městské části náklady v plné výši na
uvedení stavby do řádného stavu, a to do 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy
k uhrazení.
- Po ukončení prací zhotovitel protokolárně předá komunikaci, nejpozději 18. 10. 2022, předá
doklady prokazující kvalitu odvedených prací včetně dokumentace skutečného provedení stavby a
kopie stavebního deníku.
- V souvislosti s uzavírkou komunikace bude zhotovitel informovat rezidenty ulic dotčených
uzavírkou, a to vhozením informace do poštovní schránky nejpozději 7 dní před zahájením prací.
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.
19. bod jednání – Lokalita za školkou

Zápis z Sk ze dne 10.8.2022:
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.
Na jednání SK byl přítomen zástupce společnosti SATPO se kterým bylo domluveno následující
řešení odtoku dešťových vod:
- Bude zachován režim stávajících otevřených odvodňovacích kanálů, které budou veřejně
přístupné
- PD bude upravena, budou předloženy podélné a příčné řezy odvodňovacích kanálů a
posouzena nutnost umístění retenčních potrubí do přilehlých pozemků

20. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání na

stavbu "Přístavba k rodinnému domu" čp. 939, 3 vrty pro tepelné čerpadlo v ul. Hypšmanova,
Praha – Šeberov na pozemku parc. č. 571/122, 571/137, 571/265 v katastrálním území Šeberov.
Stavba obsahuje:
- jednopodlažní podsklepená přístavba o max. půdorysných rozměrech 7,98 x 29,24 m propojená se
stávajícím RD v podzemním podlaží s max. půdorysnými rozměry 7,98 x 29,24 + 13,63 x 14,17 m,
zastřešená zelenou plochou střechou s max. výškou střechy na kótě + 4,5 m = 314,10 m n. m.
- dvoupodlažní nepodsklepená přístavba přiléhající k severní stěně RD o max. půdorysných
rozměrech 6,0 x 6,0 m s napojovacím krčkem 1,2 x 3,8 m zastřešená plochou střechou s max. výškou
střechy na kótě + 7,05 m = 316,65 m n. m.
- venkovní domovní rozvody inženýrských sítí včetně akumulační nádrže a vsakovacího objektu
- tři hlubinné vrty pro tepelné čerpadlo, každý o hloubce 150 m a vrtném průměru 125-140 mm

OV nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 04.10.2022 v
13:30 hodin se schůzkou pozvaných v ul. Hypšmanova před vstupem na pozemek u RD čp. 939.
SK bere na vědomí.

21. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – dodatečné povolení stavby „Stavba přístavku u rodinného domu

čp. 227 v ul. Mezi Rybníky, Praha – Šeberov” na pozemku parc. č. 1449/4 (ostatní plocha) 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
 vnější část vnitřních rozvodů – elektro a dešťové kanalizace
 dešťové vody jsou zachytávány v nadzemní jímce s využitím pro zalévání zahrady na pozemku
stavby s bezpečnostním přepadem do vsakovacího objektu
 doplňková stavba dílny je umístěná v jihozápadním rohu pozemku stavby RD čp. parc. č. 1449/4
v katastrálním území Šeberov, ve vzdálenosti min. 1,15 m od hranice se sousedním pozemkem
parc. č. 1449/40 v k.ú. Šeberov (ul. Tužebníkova) a ve vzdálenosti min. 1,15 m od sousedního
pozemku parc. č. 1449/3 v k.ú. Šeberov
SK bere na vědomí.

22. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – zahájení územního řízení na stavbu „Kunratická spojka - obnova

kVN, zatažení TR Písnice“Praha, Šeberov, Kunratice, Kunratická spojka, Vídeňská na pozemku parc. č.
2369/1, 2369/3, 2373/15, 2413/1, 2413/15, 2481/5, 2481/11, 2582/1 v katastrálním území
Kunratice, parc. č. 1421/18, 1485/2, 1521/1, 1521/35, 1522/2, 1523/1, 1523/44, 1524/3 v
katastrálním území Šeberov.
Stavba obsahuje: Jedná se o trvalou stavbu technické infrastruktury – pokládku kabelů VN a
optických kabelů uložených ve výkopu v zemi od TR Chodov v k. ú. Šeberov do ul. Kunratická spojka
směrem k budoucí rozvodně DPP a odbočku do ul. Vídeňská v k. ú. Kunratice pro zajištění elektrické
energie budoucí výstavby a provozu metra D a přilehlé oblasti Libuše a Písnice (celková délka cca 4,65
km) v těchto stavebních objektech (dále je „SO“):
- SO 01 Kabelové vedení (kVN) – Nová stavba kVN, č. stavby PREdi: S-146 058
- SO 02 Optické kabelové vedení (OK) – Nová stavba OK, S-146 058
(Dokumentace stavby pro územní řízení obsahuje i SO 03 Kabelové vedení 22 kV (kVN) – Obnova
kVN, S -146 153, které se neumisťuje, neboť dle § 79 odst. 5 stavebního zákona „Rozhodnutí o
umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují stavební úpravy a udržovací práce.“)
Celkem jde o 6 projektovaných kabelů 22 kV a dva optické kabely, které vychází ze stávající rozvodny
110/22 kV, TR 9907 – Chodov do místa budoucí rozvodny DPP při ul. Kunratická spojka, kde budou
ukončeny dva kabely VN a OK. Další kabely VN končí cca 100 m za kruhovým objezdem Vídeňská /
Kunratická spojka a budou provozovány ve smyčce tj. bez zapojení do sítě do doby vyřešení zástavby
daného území. Poslední dva kabely VN ve shodné trase v ul. Kunratická spojka budou pokračovat do
ul. Vídeňská a jsou do trasy přiloženy a v rámci obnovy nahradí dva stávající kabely VN. S kabely VN
budou přiloženy dvě optotrubky s optickými kabely pro zajištění dispečerského řízení projektovaných
kabelů VN.
SK bere na vědomí.

Další jenání Sk proběhne 23.9.2023.

