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:

20.04.2018
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
Ing. Pavlína Kollárová

Hosté:
Zapsal:

číslo jednání: 7

│ne
│ano
│ano
│ano
│ne

1. bod jednání – OŽP ÚMČ Praha 11 – závazné stanovisko, vyjádření a sdělení k PD „Stavební úpravy,

nástavba a přístavba objektu pro individuální bydlení p.č.380/1, 380/2, k.ú. Šeberov“ pro účely
územního a stavebního řízení.
SK bere na vědomí.

2. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – rozhodnutí o umístění stavby „Kanalizační přípojka k rodinnému

domu v ul.Svépomocná na pozemku parc.č. 772 v k.ú. Šeberov“ na pozemku parc.č. 771 a 772, k.ú.
Šeberov. Kanalizační přípojka bude vedena ve vzdálenosti cca 2,8 m od hranice pozemku parc. č. 772
s pozemkem parc. č. 715/7. Odpadní vody z rodinného domu budou svedeny domovní kanalizační
gravitační přípojkou KG PVC 150 do sběrné jímky DN 1000 s poklopem DN 600 z plastu.
SK bere na vědomí.

3. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – zahájení územního řízení na stavbu „Neveřejná vrtaná domovní

studna na pozemku parc. č. 1401/90, k.ú. Šeberov, Praha 4“na pozemku parc. č. 1401/90, k.ú.
Šeberov. Jedná se o neveřejnou vrtanou domovní studnu o hloubce 29 m vystrojenou PVC pažnicemi
o průměru 125 mm s šachtou z betonových skruží o průměru 1000mm s poklopem, která bude
využita k odběru podzemní vody pro zálivku zahrady.
SK bere na vědomí.

4. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – zastavení řízení „Dělení pozemků parc. č. 116/1 a 116/6 v k.ú.

Šeberov“ na pozemku parc. č. 116/1, 116/6 v katastrálním území Šeberov z důvodu, že podání ze dne
16.10.2017 vzal žadatel zpět dne 26.3.2018.
SK bere na vědomí.

5. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – rozhodnutí o umístění stavby „Obnova TS 2934 na inteligentní

TS, ul. Babočková, parc. č. 568/108, k.ú. Šeberov” na pozemku parc. č. 568/50 a parc. č. 568/108.
Jedná se o obnovu stávající plechové transformační stanice TS 2934 na inteligentní betonovou TS S143279.
SK bere na vědomí.

6. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – rozhodnutí o umístění stavby „Přípojka plynovodu STL pro

budoucí výstavbu prodejního a servisního střediska Praha – Šeberov“ na pozemku parc.č. 1521/19.
Předmětem předložené dokumentace je pokračování přeložky stávajícího STL plynovodu DN 500,
která je vyvolána plánovanou realizací prodejního a servisního centra Praha-Šeberov na pozemku
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parc. č. 1521/19 v k.ú. Šeberov o délce cca 59 m navazující na část přeložky STL plynovodu, která byla
povolena územním souhlasem ze dne 30.11.2017
SK bere na vědomí.
7. bod jednání – Ministerstvo životného prostředí – Prodloužení platnosti stanoviska k posouzení

vlivů provedení záměru na životní prostředí (stanovisko EIA) pro stavbu „EXIT 4 D1 a dopravní
připojení Západní komerční zóny Průhonice“. Prodloužení platnosti do r.2022.
SK bere na vědomí.

8. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – souhlas se změnou užívání stavby „Horní část podkroví

rodinného domu na adrese Musilova 353 - půda" na pracovní prostor pro obyvatele domu RD č.p.
353 v ul. Musilova, Praha - Šeberov na pozemku parc.č. 1470/188, k.ú. Šeberov.
SK bere na vědomí.

9. bod jednání – OŽP ÚMČ Praha 11 – závazné stanovisko, vyjádření a sdělení k PD „Neveřejná vrtaná

studna na pozemku parc.č.č 531/208, k.ú. Šeberov“ pro účely územního a stavebního řízení.
SK bere na vědomí.

10. bod jednání – Seznámení s navrhovanými změnami Pražských stavebních předpisů, které se týkají

denního osvětlení, dobíjecích stanic a čerpacích stanic pohonných hmot.
SK bere na vědomí.
Další jednání SK proběhne dne 4.5. 2018.

