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:

11.08. 2017
kancelář starostky MČ Praha - Šeberov

Přítomni:

Ing. Martin Ballák
Ing. Jindřich Mihalcsatin
Ing. arch. Petr Rajtora
Ing. Jan Škůrek
Ing. Petr Štěpánek
Ing. Petra Venturová – starostka MČ
Ing. Pavlína Kollárová

Hosté:
Zapsal:

│ano
│ano
│ano
│ano
│ne

1. bod jednání – OŽP – MČ Praha 11 – Závazné stanovisko, vyjádření a sdělení k „CHD –
parkoviště“ na pozemku parc.č. 1523/22 (ČEPS a.s.,rozvodna)
SK bere na vědomí.
2. bod jednání – OSM ÚMČ Praha 11 – rozhodnutí – povolení připojení na místní komunikaci
III.třídy Za Šmatlíkem (pozemek parc.č.1118), k.ú. Šeberov – 1x vjezd na pozemek parc.č. 792/8,
k.ú. Vestec u Prahy.
SK bere na vědomí.
3. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – rozhodnutí – rozhodnutí o změně využití území u pozemků
parc.č. 571/297 a 571/298, k.ú. Šeberov na ostatní plocha se způsobem využití zeleň.
SK bere na vědomí.
4. bod jednání – OŽP – MČ Praha 11 – Závazné stanovisko, vyjádření a sdělení k „Rodinný dům
Šeberov“ na pozemku parc.č. 313/7 pro účely územního a stavebního řízení.
SK bere na vědomí.
5. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11
- oznámení – zahájení řízení
+ zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání na „Rozšíření hřbitova Šeberov parc.č. 564/11
v k.ú. Šeberov, Praha“
+ usnesení – přerušení řízení o odstranění stavby
+ sdělení – o opravě zřejmé nesprávnosti v datu konání ústního jednání s ohledáním na místě
Jedná se o rozšíření stávajícího hřbitova na pozemek parc.č. 564/11 v k.ú. Šeberov východním
směrem až k pozemku parc.č. 564/31.
SK bere na vědomí
6. bod jednání – OŽP Černošice – oznámení – zahájení vodoprávního řízení ve věci 1) povolení
nakládání s vodami ,k odběru podzemní vody z vrtané studny na pozemku parc.č. 880/18 k.ú. Vestec
a 2) stavebního povolení pro vodní dílo – vrtaná studna o hl. 37m
SK bere na vědomí.
7. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – zahájení územního řízení stavby „Stavební úprava stanice
katodické ochrany SKAO č.16 Šeberov“ na pozemcích parc č. 122/4, 122/15, 564/22, 564/24,
564/25, 1446/1 v k.ú. Šeberov. Stavba obsahuje – umístění stavby kiosku, - umístění kabelových
rozvodů, - umístění anodového uzemnění stanice v délce 60m, - umístění elektropřípojky.
SK bere na vědomí.
8. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby „Vrtaná studna na
pozemku parc.č. 555/11, k.ú. Šeberov“ – vrt o prům. 254mm do hloubky 2,0m a o prům. 205mm do
hl. 37m, - umístění studny 11m od parc.č. 555/14, 3,0m od parcč.555/10 a 12,0m od parc.č. 555/1.
SK bere na vědomí.
Tel: 244911713
Fax: 244912801

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

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

9. bod jednání – OŽP – MČ Praha 11 – Závazné stanovisko, vyjádření a sdělení k „Prodejní a
servisní centrum Praha – Šeberov - Připojení na komunikace a inženýrské sítě a terénní
úpravy“ ul. Na Jelenách, K Hrnčířům a K Trníčku na pozemcích parc.č. 1520/2, 1520/18, 1520/26,
1521/18, 1521/19, 1521/20, 1521/24, 1529 a 1530 k.ú. Šeberov a 251/73 k.ú. Chodov.
SK bere na vědomí.
10. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – oznámení – zahájení řízení o změně stavby před dokončením
„Novostavba RD v ul. Svépomocná“- stavební úpravy – spojení původní garáže a přístřešku pro
os.automobil do jedné garáže.
SK bere na vědomí.

Příští stavební komise se uskuteční 25.8.2017 od 8:00 hodin.

