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:

23.03.2018
kancelář starostky MČ Praha – Šeberov

Přítomni:

Ing. Martin Ballák
Ing. Jindřich Mihalcsatin
Ing. arch. Petr Rajtora
Ing. Jan Škůrek
Ing. Petr Štěpánek
Ing. Vladimír Mencl
Ing. Pavlína Kollárová

Hosté:
Zapsal:

číslo jednání: 5

│ne
│ano
│ano
│ano
│ano

1. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – rozhodnutí – stavební povolení ke stavbě vodního díla "Veřejná

infrastruktura pro výstavbu RD – vodohospodářské inženýrské sítě – vodovod a kanalizace na
pozemcích č. parc. 536/1, 536/12, 536/16 v k.ú. Šeberov" na pozemcích parc. č. 536/1, 536/12,
536/16, 536/24, 536/86, 536/144, 536/147,536/156, 536/167 v katastrálním území Šeberov
SK bere na vědomí.

2. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 –výzva ve věci stavby „“Přístřešek u rodinného domu č.p. 806“ na

pozemku parc.č. 620/1 v k.ú. Šeberov.Výzva k řádnému odůvodnění požadovaných výjimek
z odstupových vzdáleností a zastavěné plochy pozemku.
SK bere na vědomí.

3. bod jednání – SÚ MÚ Jesenice – zahájení územního řízení pro umístění stavby “Prodloužení

komunikace v ulici V Březí ” na pozemcích parc.č. 820/3 (k.ú. Vestec u Prahy) a 1078 (k.ú. Šeberov).
Stavba obsahuje zpevněnou komunikaci v délce 44 m, která bude spojovat stávající komunikace v
ulici V Březí na pozemku parc. č. 1078 k.ú. Šeberov a parc. č. 820/3 k.ú. Vestec u Prahy.
SK nesouhlasí s dopravním propojením komunikací mezi pozemky parc.č. 1078 (k.ú. Šeberov) a 820/3
(k.ú. Vestec u Prahy) a požaduje zachovat stávající dopravní režim obytné zóny a slepé komunikace
na parc.č. 1078, který je nyní zajištěn osazenými betonovými sloupky v místní komunikaci V Březí.
K jakémukoliv zásahu do komunikace ve správě MČ Praha – Šeberov, včetně připojení na stavbu MK
na parc.č. 1078 bude nutné požádat o stanovisko ÚMČ Praha 11, oddělení správy majetku a silniční
správníhí úřad.

4. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 - Rozhodnutí o umístění stavby nazvané: „Oplocení D1 - Praha -

Chodov - Průhonice km 0,280- 3,240"a"Oplocení D1 - Praha - Chodov - Průhonice km 4,000 - 5,220
na pozemku parc. č. 2034 (ostatní plocha), parc. č. 2036/3 (ostatní plocha), parc. č. 2361 (ostatní
plocha) v katastrálním území Chodov, parc. č. 236/1 (ostatní plocha), parc. č. 236/12 (ostatní plocha),
parc.č. 611/1 (ostatní plocha), parc. č. 611/4 (ostatní plocha), parc. č. 611/5 (ostatní plocha), parc. č.
612/1 (ostatní plocha), parc. č. 615/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Újezd u Průhonic.
Stavba oplocení bude sloužit k zajištění bezpečnosti dopravy proti průniku zvěře a osobna komunikaci
včetně míst pro únik osob z komunikace při větších nehodách.
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

5. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 - Rozhodnutí o změně využití území pro záměr nazvaný: „Okrasná

vodní plocha – biotop“ na pozemku parc. č. 1470/131 v katastrálním území Šeberov. Záměr
obsahuje: - uzavřený biotop s nucenou cirkulací vody a biologickým dočištěním
+ rozhodnutí o umístění stavby na stavbu „Okrasná vodní plocha – biotop“ Stavba obsahuje: uzavřený biotop s nucenou cirkulací vody a biologickým dočištěním včetně přípojky elektro a vody a
mola.
SK nesouhlasí s rozhodnutím odboru výstavby Prahy 11 o změně využití území a s rozhodnutím o
umístění stavby nazvané „Okrasná vodní plocha – biotop“ na parc.č. 1470/131 k.ú. Šeberov, vydané
odborem výstavby MČ Prahy 11 pod č.j. MCP11/18/012022/OV/Krt, Sp.značka: OV/18/003517/Krt.
V tomto rozhodnutí je řečeno, že navrhovaná stavba je v souladu se schválenou územně plánovací
dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využití území, neboť dle územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy lze stavbu realizovat jako doplňkové funkční využití k funkční ploše ZMK.
Dle rozhodnutí je pro doplňkové funkční využití ZMK stanoveno, že v definici veřejnosti přístupné se
jedná pouze o hřiště přírodního charakteru a na ostatní vyjmenované (cyklistické stezky, jezdecké
stezky, pěší komunikace a prostory a komunikace účelové) se přístupnost veřejnosti nevztahuje.
SK nesouhlasí s výrokem, neboť u všech výše jmenovaných v závorce také není přímo uvedeno, že se
jedná o stavby veřejně přístupné, a přesto veřejné jsou.
Dle rozhodnutí odboru výstavby není oplocení pozemku předmětem spojeného řízení o umístění
stavby a změny využití území. Podáváme námitku proti tomuto výroku, jelikož stávající plné oplocení
pozemku z betonových tvárnic znemožňuje využití území dle územního plánu sídelního útvaru
hlavního města Prahy. Na toto oplocení je vydáno rozhodnutí pod č.j. MCP11/17/033725/OV/Bu –
zamítnutí žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Technické opatření k revitalizaci
pozemku a pro ochranu vynesení zeleně parc.č. 1470/131, k.ú. Šeberov, Praha4“ s původním názvem
„Zeď na pozemku parc.č. 1470/131“, které je nyní po podaném odvolání na MHMP, odboru
stavebního řádu

6. bod jednání – OŽP ÚMČ Praha 11 – závazné stanovisko, vyjádření a sdělení k PD „CHD – T401

výměna, II.etapa“ pro účely stavebního řízení. Jedná se o výměnu transformátoru z důvodu končící
životnosti.
SK bere na vědomí.

7. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – rozhodnutí – dodatečné povolení stavby „Bazén-zahradní jezírko

Praha, Šeberov, K Jižnímu městu č.p. 75“ na pozemku parc.č. 434, k.ú. Šeberov. Stavba obsahuje:
- Zahradní jezírko v jižní části zahrady o ploše 23 m2, v nejhlubším místě o hloubce 1, 5m, tvořené
kamenným zdivem. K čistění vody bude použito výrobcem doporučené množství skalice modré
v kombinaci s chlorovými tabletami.
SK bere na vědomí.

8. bod jednání – MHMP – rozhodnutí – zamítnutí odvolání proti rozhodnutí o změně využití pozemku

parc.č.571/297 a 571/298 a potvrzení rozhodnutí OV Praha 11.
SK bere na vědomí.

9. bod jednání – Oznámení o provedení průzkumných vrtných prací k zajištění zdroje vody pro

zavlažování a napájení rybníčku na pozemku parc.č. 571/295.
SK bere na vědomí.

10. bod jednání – OSM ÚMČ Praha 11 – oznámení o OOP – stanovení místní úpravy provozu na

pozemních komunikacích spočívající v odstranění svislého dopravního značení č.B1+E13 a osazení
nového č. B28.
SK bere na vědomí.

11. bod jednání – OSM ÚMČ Praha 11 –OOP – stanovení přechodné úpravy provozu na MK II.třídy ul.

K Hrnčířům, místní komunikaci II. třídy ul. Ke Kateřinkám, Formanská, Praha 4, místní komunikaci

III. třídy ul. U Zemníku, Praha 4- Šeberov, místní komunikaci III. třídy ul. Vodnická, Praha 4-Újezd, a
veřejně přístupné účelové komunikaci Pod Napětím, Praha 4, spočívající v osazení přechodného
svislého dopravního značení, v termínu souběžně od 07. 04. 2018 do 08. 04. 2018, časově od 07:00
hod. do 16:00 hod., z důvodu rekonstrukce sloupů VNN.
SK bere na vědomí.
12. bod jednání – OŽP ÚMČ Praha 11 – závazné stanovisko, vyjádření a sdělení k PD „Stavba RD a

garáže, oplocení části pozemku“ ul. Zadní parc.č. 577/21, k.ú. Šeberov pro účely územního a
stavebního řízení.
SK bere na vědomí.

13. bod jednání – OŽP ÚMČ Praha 11 – závazné stanovisko, vyjádření a sdělení k PD „Novostavba RD –

Šeberov “ parc.č. 1470/5, k.ú. Šeberov pro účely územního a stavebního řízení.
SK bere na vědomí.

14. bod jednání – žádost o vydání stanoviska k „Návrhu na pořízení změny územního plánu“ pro

pozemky parc.č. 571/248, 571/172, 571/44, 571/259 k. ú. Šeberov 10555 m2 ze ZMK na OB.
K žádosti je přiloženo stanovisko Odboru ochrany prostředí MHMP .

Dne 28.2.2018 se RMČ zabývala změnou územního plánu pozemku parc. č. 571/6 a 571/171 část
(viz.obr.níže), k. ú Šeberov o celkové rozloze 3238 m2 ze ZMK na OB/ případně OV (Změna územního
plánu Z3177 Požadavek na obytné území na základě podnětu na změnu územního plánu P104/2016
ZMPLA Změna funkčního využití ploch – požadavek na obytné území) a přijala k ní nesouhlasné
stanovisko.

Obě změny se týkají stejného území celoměstského systému zeleně.
Celé území mezi ulicí Žluťásková a zástavbou v ulici Karfíkova je zařazené do celoměstského systému
zeleně (ZMK), který byl vždy ze strany Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (OOP
MHMP) vyžadován a podporován a žádné změny ÚP v této lokalitě nikdy nebyly kvůli ochraně
životního prostředí povolovány. Nyní jsou ve schváleném podnětu a v další navrhované změně
navrhovány pozemky k zastavění. V celé oblasti této ZMK je vysoká hladina spodní vody a jsou zde
prameniště. Pokud nemá HMP nadále zájem na zachování celoměstského systému zeleně, je nutné
nejprve zpracovat pro celou oblast této ZMK zastavovací studii s návrhem komunikačního systému a
zejména řešení odvodnění od srážkových vod i řešení podtlakové splaškové kanalizace v lokalitě.
Pro vydání vyjádření MČ si vlastníci pozemků vyžádají stanovisko MHMP, odboru územního rozvoje.
Pokud odbor územního rozvoje vydá kladné stanovisko, SK doporučuje, aby MČ Praha-Šeberov
požadovala vypracování územní studie.
Do vyřešení těchto skutečností k návrhu na pořízení změny územního plánu parc. č. 571/248,
571/172, 571/44, 571/259 k. ú. Šeberov, nemůžeme vydat stanovisko.

Další jednání SK proběhne dne 6.4.2018.

