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:
Přítomni:

04.10. 2019
kancelář starostky MČ Praha – Šeberov

Hosté:
Zapsal:

Ing. arch. Petr Rajtora
Ing. Jan Škarek
Ing. Petr Štěpánek
Ing. Radim Staněk
Dr. Ing. Milan Urban
Ing. Petra Venturová
RNDr. Michaela Archalousová
Ing. Pavlína Kollárová

číslo jednání: 21

│ano – korespondenčně
│ano
│ano – korespondenčně
│ano
│ano

1. bod jednání – OSM SSÚ ÚMČ Praha 11 – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy pro stanovení

přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při místní komunikaci II. třídy ul. K
Hrnčířům, Praha 4, při místních komunikacích III. třídy ul. K Újezdu, Za Kovářským rybníkem, Praha
4, spočívající v osazení přechodného svislého dopravního značení a zařízení a to v termínu souběžně
od 07.10.2019 do 08.11.2019, za účelem výkopových prací z důvodu pokládky nových kabelů 22kV
a 1 kV pro novostavby rodinných domů (příloha Dopravně inženýrské opatření).
+
OSM SSÚ – rozhodnutí – povolení částečné uzavírky části místní komunikace III.třídy ul. K Újezdu
na pozemcích parc.č. 191/1 a 191/2 k.ú. Šeberov, v celkové délce 8,0m z důvodu realizace nových
elektro kabelů pro novostavby RD.
+
OSM SSÚ – rozhodnutí – povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro stavbu „Nová
kompaktní dTS, nové kabely 22kV a 1kV pro novostavby rodinných domů“. Zvláštní užívání se
povoluje v termínu souběžně od 07.10.2019 do 08.11.2019
SK bere na vědomí.

2. bod jednání – Žádost o stanovisko k plánované stavbě RD na pozemku parc.č. 318.

SK na jednání dne 21.8.2019 vydala souhlas se záměrem výstavby RD. Zároveň byl žadatel
upozorněn na skutečnost, že nebylo předloženo rozhodnutí o připojení na místní komunikaci
K Hrnčířům, která je ve správě TSK.
Oproti původní projektové dokumentaci je navíc řešena nová odbočka z kanalizace a vody, smyčka
PRE a připojení na místní komunikaci K Hrnčířům.
Projektová dokumentace je zpracovaná Ing. Janou Lužnou, firma Allproject, datum 6/2019. Jedná se
o dvoupodlažní objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 10,9 x 6,7m, zastavěná plocha
75,25m2, zpevněná plocha 80,5 m2, výška hřebene 6,89m.
Připojení na inženýrské sítě :
- Vodovodní přípojka – bude provedena navrtávacím pasem, délka přípojky cca 7,0m od řadu k nové
šachtě DN 1200mm umístěné na pozemku stavebníka.
- Kanalizační přípojka – z hlavního řadu bude provedena nová odbočka, délka přípojky cca 9,0m od
řadu k nové šachtě DN 1000mm umístěné na pozemku stavebníka.
- Elektro přípojka – přípojka z veřejné distribuční kabelové sítě NN do 1 kV bude přivedena na hranici
pozemku a ukončena v přípojkovém pilíři.
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Dešťové vody budou vsakovány na pozemku investora. Parkování zajištěno v počtu 2 stání na
pozemku stavebníka.
SK souhlasí se záměrem výstavby RD na pozemku parc.č. 318 dle předložené PD. Vzhledem k blízkosti
vedení přípojky elektro u RD na pozemku parc.č. 314, nesmí být narušena ani nijak poškozena stavba
RD a oplocení. Před realizací přípojek požádá stavebník o povolení výkopových prací v chodníku
parc.č. 305 na ÚMČ Praha – Šeberov a dále požádá o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
služebnosti inženýrské sítě pro přípojky, které povedou v pozemku chodníku parc.č. 305, k.ú.
Šeberov.
Sk souhlasí s realizací připojení pozemku parc.č. 318 přes pozemek parc.č. 305 na místní komunikaci
II.třídy parc.č. 122/1 ul. K Hrnčířům.
3. bod jednání – Žádost o povolení vybudování zpevněné plochy (parkovacího stání) z betonových

zatravňovacích tvárnic o rozměru 2,5x2,5m na pozemku parc.č. 741, k.ú. Šeberov. Jedná se o
prostor v zeleni podél místní komunikace u. Záhořanská.
SK nesouhlasí s vybudováním zpevněné plochy v prostoru zeleně. Jakékoliv místo pro parkování
v uličním prostoru místní komunikace nelze realizovat pro soukromé parkování.

4. bod jednání – OŽP ÚMČ Praha 11 – závazné stanovisko, vyjádření a sdělení k PD „Vestecká spojka

II. etapa včetně napojení na D1“, místo stavby Hlavní město Praha, Vestec, Jesenice, Průhonice,
k. ú. Vestec u Prahy, Zdiměřice u Prahy, Šeberov, Hole u Průhonic, Újezd u Průhonic, Chodov,
Písnice, Hodkovice u Zlatníků pro účely územního řízení.
SK bere na vědomí.

5. bod jednání – Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí - Katastrální úřad pro hlavní

město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen „katastrální úřad“)oznamuje, že v souladu s
ustanovením § 35 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění
pozdějších předpisů, bude v katastrálním území Šeberov obce Praha provedena revize souladu
údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Revize potrvá v období od 2. prosince
2019 přibližně do 30. června 2021. Při revizi budou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav
předmětů katastru nemovitostí, jak to vyplývá z ustanovení § 43 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální vyhláška).
SK bere na vědomí.

6. bod jednání – Podání podnětu na pořízení změny územního plánu spol. Seberov site s.r.o. –
pozemky č. parc.:
528/1, 528/2, 528/3, 531/1, 531/3, 531/4, 531/6, 531/7, 531/8, 531/9, 531/10, 531/11, 531/12, 531/13,
531/14, 531/15, 531/16, 531/17, 531/19, 531/20, 531/21, 531/23, 531/24, 531/25, 531/26, 531/27,
531/28, 531/29, 531/30, 531/31,531/32, 531/35, 531/36, 531/41, 535/5, 535/6, 535/7, 536/4, 536/5,
536/6, 536/7, 536/14, 536/18, 537/1, 537/2, 537/3, 537/4, 537/5, 537/6, 537/8, 537/9, 537/10, 537/11,
537/12, 537/13, 537/15, 537/16, 537/20, 537/21, 537/22, 537/23, 537/25, 537/29, 537/30, 537/33,
537/34, 537/36, 537/37, 537/38, 537/39, 537/40, 537/41, 537/42, 537/51, 537/52, 537/53, 537/57,
537/58, 537/59, 537/60, 537/61, 537/62, 537/63, 537/64, 537/65, 537/68, 538/4, 539/1, 540/1, 540/2,
540/3, 543/1, 550/3, 551/3, 551/4, 1533/1, 1533/7, 1533/9
Předmět změny ÚP: změna stávajících funkčních ploch OP, ZMK, LR, IZ na navrhované funkční
plochy OB, OV, SV, ZVO, ZOB, ZP, DU;
součástí navrhované změny je také změna polohy bezpečnostního pásma VTL plynovodu, a to v
rámci předpokládané přeložky tohoto vedení;
grafické zpracování navrhované změny – viz příloha č. 2) této žádosti

Platný územní plán

SK zásadně nesouhlasí s podnětem na změnu územního plánu. V podnětu chybí regulativy,
stanovující max. míru využití území, chybí plochy pro veřejnou vybavenost, navrhuje se zrušení
izolační zeleně bez jakékoliv náhrady. Dopravně obsloužit by celé území měly pouze 2 hlavní
komunikace. Obě jsou na jedné straně prakticky odvedené, na již nyní zásadně přetíženou kruhovou
křižovatku Na Jelenách x K Hrnčířům x Chilská, na druhé straně jedna ústí do také přetížené páteřní
komunikace K Hrnčířům u rybníka Jordánek a druhá na budoucí Vesteckou spojku.
Předložená změna ÚP nepředkládá konkrétní návrhy funkčních změn a zastavitelnosti území. Zcela
chybí smysluplný návrh dopravního řešení a dalších návazností. Má celkově minimálně vypovídací
hodnotu a neumožňuje stavební komisi její posouzení.
Stavební komise zásadně nedoporučuje tento podnět na změnu ÚP zastupitelstvu schválit.
7. bod jednání – Žádost o schválení návrhu změny územního plánu hl.m. Prahy pro pozemek parc.č.

571/6 (výměra 2252 m2), k.ú. Šeberov v rozsahu 1500m2.

Ke změně Z3177
SK 22.9.2016 dostala od rady MČ k posouzení záměr změny UP pouze v rozsahu pozemku č. parc.
571/6 a 571/171 bez informace o záměru MČ změnit UP i u navazujících pozemků. Jednalo se o
úpravu velmi malého rozsahu a SK měla za to, že není důvod požadovat prokazování napojitelnosti
infrastruktury pro širší oblast s ohledem na její stabilizaci jako ZMK.
Na jednání 23.3.2018 SK reagovala na další žádost o vydání stanoviska ke změně UP na sousedních
pozemcích o celkové ploše přes 10 tis. m2. SK proto vydala stanovisko, ve kterém RMČ doporučila
požadovat po žadatelích vypracování zastavovací studie, s návrhem komunikačního systému a
zejména řešením odvodu srážkových vod a napojení lokality na splaškovou kanalizaci. Tato studie má
prověřit proveditelnost záměru realizace RD v celé lokalitě. SK doposud požadovanou dokumentaci
neobdržela. Nemá tedy podklad ke změně svého stanoviska.
Podle současného platného ÚP je předmětný pozemek 571/6 ZMK navíc zeleň celoměstského
významu, předložený návrh prozatím neplatného Metropolitního plánu není relevantní.

Vyjádření dotčených orgánů – resp. soupis a výtah z vyjádření neřeší to nejpodstatnější.
Předložená „studie“ není urbanistickou studií a tento předložený elaborát neposkytuje vůbec žádný
podklad k vyjádření – žádost řeší pouze zájmy vlastníků jednoho pozemku bez ohledu na další
navazující území. Cesta přes potok neexistuje a napojení na inženýrské sítě přes potok je prozatím
nereálné.
Odbor životního prostředí MHMP uvedl ve svém vyjádření, že by se měl projednat vliv na životní
prostředí záměru.
SK nesouhlasí se změnou územního plánu pozemku parc. č. 571/6.
Žadatelky o změnu územního plánu jsou pozvány na SK na 18.10.2019.
Další jednání SK proběhne 18.10. 2019 od 8:00 hod.

