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:

30.6.2017
kancelář starostkyMČ Praha - Šeberov

Přítomni:

Ing. Martin Ballák
Ing. Jindřich Mihalcsatin
Ing. arch. Petr Rajtora
Ing. Jan Škůrek
Ing. Petr Štěpánek
Petra Venturová – starostka MČ, Vladimír Mencl
Petr Štěpánek

Hosté:
Zapsal:

│ne
│ano
│ne
│ne
│ano

1. bod jednání – OSM ÚMČ Praha 11 – Veřejná vyhláška – OOP – stanovení přechodné úpravy provozu
na MK III.tř. ul. K Újezdu, Pod Vsí, Za Kovářským rybníkem – osazení přechodného svislého dopravního
značení od 5.7.2017-31.7.2017
+ Rozhodnutí OSM ÚMČ Praha 11 – 1) povolení úplné uzavírky části MK III.tř. Pod Vsí v dl. 45m; 2)
nařizuje objízdnou trasu v návaznosti na uzavírku dle OOP
SK bere na vědomí
2. bod jednání – OSM ÚMČ Praha 11 – Veřejná vyhláška – OOP – stanovení přechodné úpravy provozu
na MK ul. Chilská, Na Jelenách, K Šeberovu, K Hrnčířům, K Labeškám, Osvětová, V Záhybu, Zadní, Za
Jednotou, K Drazdům, Loucká, Rojická, K Safině, Kunratická spojka, dále silnice č.II/603 ul.
Hodkovická, silnicce č.III/10114 ul. Hodkovická a Vestecká, silnice č. III/603 ul. Vídeňská a
Budějovická, silnice č. II/101 ul. Říčanská a Pražská, silnice č. III/0033 ul. Hrnčířská, silnice č.III/0032
ul. Kunratická dle DIO za účelem úplné uzavírky MK II.tř. ul. K Šeberovu spočívající v osazení
přechodného dopravního značení a zařízení a stanovení objízdné trasy v termínu od 1.7.201731.8.2017 z důvodu akce „Stavba č.1/1F51/01- Gravitační kanalizace“
+ Rozhodnutí - Zvláštní užívání části MK II.tř. K Hrnčířům v blízkosti kruhového objezdu s ul.
K Hrnčířům, K Labeškám až ke křižovatce K Safině v dl. 580m v termínu 1.7.2017-31.8.2017
+ Rozhodnutí – 1) povolení částečné uzavírky MK II.tř. K Hrnčířům v blízkosti kruhového objezdu s ul.
K Hrnčířům, K Šeberovu 2) povolení úpné uzavírky MK II.tř. KŠeberovu od kruhového objezdu s ul.
K Hrnčířům, K Labeškám až ke křižovatce až ke křižovatce K Safině
SK bere na vědomí
3. bod jednání – OSM ÚMČ Praha 11 – Veřejná vyhláška – OOP – pro stanovení přechodné úpravy
provozu na MK a výzva k uplatnění připomínek – spočívající v přemístění vodorovného dopravního
značení V 10a, určená pro 2 parkovací místa, při MK III.tř. ul.Za Šmatlíkem
SK bere na vědomí
4. bod jednání – OŽP – ÚMČ Praha 11 – Závazné stanovisko, vyjádření a sdělení k „Dočasné oplocení na
parc. 571/260, k.ú. Šeberov“ pro účely dodatečného povolení stavby.
SK bere na vědomí
5. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – Oznámení – zahájení územního řízení – „Vrtaná studna na pozemku
parc.č. 555/11, k.ú. Šeberov“ – vrtaná studna o předpokl.hloubce 37m sloužící jako zdroj pro zálivku
zahrady na parc.č.555/11
SK bere na vědomí
6. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – Sdělení– oplocení – na parc.č. 305,309,310/1 v k.ú. Šeberov – oprava
nesprávností v písemnosti vydané - OV ÚMČ Praha 11 jako dodatečné povolení stavby a souhlas s užíváním
dodatečné povolení oplocení na parc.č. 305,309,310/1 v k.ú. Šeberov a souhlas s užíváním stavby, která je
zcela dokončena.
SK bere na vědomí
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7. bod jednání – žádost o vyjádření pro územní souhlas na kanalizační přípojku pro č.p,. 1001, ul. K
Šeberovu
SK souhlasí.
8. bod jednání – Stavba malého bytového domu – žádost o vyjádření ke studii bytového domu na
parcele č.parc. 113/1 a 112. Bytový dům – 2patra + podkroví, 6 bytových jednotek, výška římsy 6m, celková
výška 8,86m; parkování výhradně na pozemku stavebníka – 14 parkovacích stání. Odstup stavby od hranice
parcely parc.č. 116/1 6m.
SK souhlasí.
9. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – Oznámení – zahájení územního řízení – „Změna využití území u
pozemků parc.č. 571/297 a 571/298, k.ú. Šeberov na ostatní plocha se způsobem využití zeleň“.
Změna využití pozemků ze zahrady na ostatní plochu se způsobem využití zeleň.
SK bere na vědomí.
10. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – usnesení – prodloužení lhůty k provedení úkonu do 30.9.2017 – „Bazénzahradní jezírko Praha, Šeberov, K Jižnímu městu č.p. 75“
SK bere na vědomí
11. Žádost o souhlas se stavbou – novostavba RD v Praze Šeberov - Mezi Poli parc.č.408 a 409,
k.ú.Šeberov. Dvoupodlažní RD na místě původního RD, který bude zbourán; vjezd zachován; 1 bytová
jednotka 5+kk+garáž, na pozemku 2 park.stání.
SK souhlasí
12. Žádost o vydání stanoviska s výstavbou RD na pozemku parc.č. 313/7, k.ú. Šeberov včetně
domovních přípojek. Jedná se o vícegenerační patrový RD o rozměrech cca 23x10m,výška 8,6m zast.pl.
205m2, parkování na pozemku – 6 park.stání ze zatravňovacích tvárnic, vjezd stávající.
SK souhlasí
Příští stavební komise se uskuteční 14.7.2017 od 8:00 hodin
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