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:

25.08. 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
│ne
│ne

1. bod jednání – OSM ÚMČ Praha 11 – Veřejná vyhláška – OOP pro stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích – osazení nového svislého dopravního značení při okružní
křižovatce MK III.třídy ul. K Šeberovu.
SK bere na vědomí.
2. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – rozhodnutí – 1) rozhodnutí o umístění stavby – 2) stavební
povolení – „Novostavba montovaného RD KUBIS 74/22o a související stavby: přípojka vody, žumpa,
sekundární část přípojky elektřiny vč. přípojkového pilířku, venkovní část domovního rozvodu plynu,
zpevněné plochy, sjezd z veřejné komunikace, likvidace dešťových vod, oplocení a zahradní domek “
na pozemku parc.č. 593, 594 a 601 k.ú. Šeberov.
SK bere na vědomí.
3. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – výzva – k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce „IRD
SICOM“ na pozemku parc.č. 553/5, 555/12 v k.ú. Šeberov.
SK bere na vědomí.
4. bod jednání – oznámení o provedení průzkumného vrtu na pozemku parc.č. 531/154,
předpokládaná hloubka do 30m, průměr vrtu 190mm, termín září-říjen 2017.
SK bere na vědomí.
5. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – sdělení – územní souhlas pro „Kanalizační přípojka k RD,
K Hrnčířům19“ nabyl účinnosti.
SK bere na vědomí.
6. bod jednání – Žádost o souhlas se záměrem stavby RD na pozemku parc.č. 318, k.ú. Šeberov.
SK požaduje doložení následujících dokumentů
1) doložit platné rozhodnutí o připojení pozemku parc.č. 318 na místní komunikaci K Hrnčířům,
vydané silničním správním úřadem Prahy 11. Místní komunikaci K Hrnčířům má MČ Praha – Šeberov
ve svěřené správě.
2) v rámci znovu předložení dokumentace žádáme o poskytnutí výpočtu požárně nebezpečného
prostoru z důvodu stísněnosti pozemku parc.č. 318.
Po doložení a posouzení požadovaných dokumentů bude vystaveno stanovisko.
7. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – zahájení územního řízení – žádost o změnu územního
rozhodnutí o umístění stavby „Stavba č. 1/1F51/00 – Evakuační stanice – Hrnčíře – změna
územního rozhodnutí“ na pozemku parc.č. 872/2, k.ú. Šeberov. Stavba obsahuje – SO 04 – Biofiltr –
nadzemní filtr tvořený plastovou nádrží na betonové desce.
SK bere na vědomí.
8. bod jednání – OŽP – MČ Praha 11 – Závazné stanovisko, vyjádření a sdělení k „Revitalizace
špejcharu v Šeberově, rekonstrukce a stavební úpravy – II.Etapa, ul. V Ladech, parc.č. 119, k.ú.
Šeberov“.
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 – OV ÚMČ Praha 11 – rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Senior rezidence
Šeberov“ na pozemcích 32/1, 99/1, 99/2, 99/3, 99/13, 116/1, 116/2, 166/6, 166/7, 117, 121/1, 121/2,
122/4, 1449/1, 1449/9, 1449/10 v k.ú. Šeberov nabylo právní moci 1.8.2017.
SK bere na vědomí.
Příští stavební komise se uskuteční 8.9.2017 od 8:00 hodin.

