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:

18.10. 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
Ing. Pavlína Kollárová

číslo jednání: 22

│ano
│ano
│ano
│ano
│ano

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

přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při místních komunikacích III. třídy ul. K
Trníčku, Ke Šmejkalu, Pod Rozvodnou, K Jižnímu Městu, Praha 4, spočívající v osazení přechodného
dopravního značení v termínu souběžně od 21.10.2019 do 03.11.2019 za účelem připojení
inženýrských sítí (vodovod, kanalizace) (příloha Dopravně inženýrské opatření).
+
OSM SSÚ – rozhodnutí – povolení úplné uzavírky části místní komunikace III. třídy ul. K Trníčku, Ke
Šmejkalu, Praha 4 (křižovatka), v celkové délce 10 m, v termínu souběžně od 21.10.2019 časově
od 00:00 hod. do 03.11.2019 časově 24:00 hod., včetně povrchových úprav.
+
OSM SSÚ – rozhodnutí – povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro stavbu „Připojení
inženýrských sítí – vodovod, kanalizace“, týkající se místní komunikace III. třídy ul. K Trníčku, Ke
Šmejkalu, Praha 4 (křižovatka), které probíhá v termínu souběžně od 21.10.2019 do 03.11.2019
včetně povrchových úprav.
SK bere na vědomí.

2. bod jednání – OŽP ÚMČ Praha 11 – závazné stanovisko, vyjádření a sdělení k PD „Odstranění

stavby“, místo stavby ul. K Safině 530, parc. č. 1205, k. ú. Šeberov, pro účely odstranění stavby.
SK bere na vědomí.

3. bod jednání – OŽP ÚMČ Praha 11 – závazné stanovisko, vyjádření a sdělení k PD „Konstrukce pro

popínavé rostliny“, místo stavby parc. č. 717/3, k. ú. Šeberov, pro účely územního a stavebního
řízení.
SK bere na vědomí.

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

garáže“, místo stavby parc. č. 60, k. ú. Šeberov, pro účely stavebního povolení.
SK bere na vědomí.

5. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – rozhodnutí – I. povolení k nakládání s povrchovými vodami

Pozemky KN

Tel: 244911713
Fax: 244912801

parc. č. 1421/18, 1421/20, 1462/6, 1462/7, 1463/8, 1463/9, 1463/14, 1465/35,
1465/39, 1465/40 v katastrálním území Šeberov

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

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

v tomto rozsahu:
Účel užití akumulované vody
Maximální hladina akumulované
(vzduté) vody
Normální hladina akumulované
(vzduté) vody
Celkový objem akumulované vody
Minimální zůstatkový průtok ve
vodním toku pod vodním dílem
Délka vzdutí při max. hladině

chov ryb, zdroj požární vody
284,22 m n. m.
282,20 m n. m.
3,3 tis. m3
4,5 l/s
195 m

II. schválení manipulačního řádu vodního díla: RN Nový rybník pod Šeberovem
SK bere na vědomí.
6. bod jednání – OV ÚMČ Praha 11 – výzva k doplnění PD stavby „Terénní úpravy pro odhlučnění MČ

Praha-Šeberov a pro budoucí výstavbu prodejního a servisního centra Praha-Šeberov“ na pozemku
parc. č. 1521/18, 1521/19, 1521/20 v katastrálním území Šeberov.

Stavební úřad trvá na doložení těchto stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické
infrastruktury:
a) PREdistribuce, a. s., IČO 27376516, Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov
b) Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČO 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov,
c) Technologie Hlavního města Prahy, a.s., IČO 25672541, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7Holešovice
Upozornění odboru výstavby pro žadatele:
1. Terénní úpravy vyžadují dle § 104 odst. 1 písm. i) stavebního zákona ohlášení.
2. Dle § 78 odst. 6 stavebního zákona může stavební úřad v územní rozhodnutí u staveb a terénních
úprav uvedených v § 104 odst. 1 písm. f) až i), jestliže to nevylučuje povaha věci, ochrana veřejných
zájmů podle zvláštních právních předpisů nebo ochrana práv účastníků řízení, stanovit k jejich
provedení nebude vyžadovat ohlášení.
3. Dle § 10 odst. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb. v případě rozhodnutí stavebního úřadu, kterým se
stanoví, že u terénních úprav uvedených v § 104 odst. 1 písm. i) stavebního zákona nebude k jejich
provedení vyžadováno ohlášení (§78 odst. 6 stavebního zákona), obsahuje rozhodnutí o změně
využití území i podmínky pro provedení změny.
4.Dle § 105 odst. 6 stavebního zákona k ohlášení terénních úprav podle § 104 odst. 1 písm. i)
stavebník připojí dokumentaci (která dle § 105 odst. 1 písm. e) se předkládá trojmo, pokud není-li
obecní úřad obce na jejíhož území se stavební záměr dotýká stavebním úřadem), která obsahuje:
a) průvodní zprávu se základními údaji o záměru, s informacemi o výsledku provedených průzkumů a
měření, o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů a rozhodnutí o využití území,
bylo-li vydáno, a o jejich zapracování do dokumentace,
b) údaje o předpokládaných účincích záměru na okolí, technický popis postupu a způsobu prací,
údaje o násypných hmotách, o místě a způsobu uložení vytěžených hmot, o způsobu jejich
zhutňování a povrchové úpravě,
c) situační výkres na podkladě kopie katastrální mapy,
d) situační výkres v měřítku zpravidla 1 : 500 s vyznačením navrhovaného záměru, pozemků, na nichž
se projeví jeho důsledky, včetně vyznačení stanovených ochranných nebo bezpečnostních pásem
nebo záplavových území. Podle povahy a rozsahu záměru se připojí též charakteristické řezy
objasňující jejich výškové uspořádání nebo vytyčovací výkresy; u technicky jednoduchých záměrů

postačí potřebné geometrické parametry určující v situačním výkresu jejich polohové a výškové
umístění.
Pro postup stavebního úřadu pro upuštění ohlášení postačí doplnit dokumentaci pro vydání
územního rozhodnutí dle bodu č. 1 této výzvy a doplnit ji o rozdílné požadavky na dokumentaci dle
ust. § 105 odst. 6 stavebního zákona, které neobsahuje dokumentace dle přílohy č. 2 k vyhlášce č.
499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a doložit její třetí paré.
5. Dle § 105 odst. 1 písm. c) stavebního zákona - souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná
rozhodnutí dotčených orgánů, jsou-li vyžadována zvláštním právním předpisem, popřípadě povolení
dle § 169 odst. 4, týkající se ohlášení.
V dokladové části dokumentace pro vydání územní rozhodnutí o změně využití území jsou
obsažena souhlasná závazná stanoviska, popř. souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů, které se
vyjadřovali pouze pro území řízení. Pro postup stavebního úřadu pro upuštění ohlášení je nutné
potvrzení platnosti doložených souhlasných závazných stanovisek, popř. souhlasných rozhodnutí
dotčených orgánů pro územní řízení vč. splnění jejich podmínek nebo vydání nových souhlasných
závazných stanovisek, popř. souhlasných rozhodnutí dotčených orgánů, které se budou týkat i
ohlášení terénní úpravy dle § 104 odst. 1 písm. i) stavebního zákona, od těchto dotčených orgánů:
a) ÚMČ Praha 11 – odbor životního prostředí, Vidimova 1325, 149 41, Praha 4,
b) ÚMČ Praha 11 – odbor správy majetku, oddělení dopravy a silniční správní úřad, Ocelíkova 672/1,
149 41, Praha 4,
c) Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze – pobočka Jih, Němčická 1112/8, 142 00, Praha 4,
d) Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24, Praha 2
e) MHMP – odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 110 00, Praha 1,
f) MHMP – odbor dopravních agend, Jungmannova 35/29, 111 21, Praha 1,
SK bere na vědomí.

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.

Ve věci změny ÚP parc.č. 571/248, 571/172, 571/44, 571/259, SK navrhuje nechat žadatele zpracovat
urbanistickou studii území dotčeného požadavkem změny územního plánu a projednat možnosti
napojení dotčeného území na pozemní komunikace a inženýrské sítě. V případě, že bude podnět na
změnu územního plánu pro pozemky parc.č. 571/248, 571/172, 571/44, 571/259 zamítnut, SK může
doporučit k odsouhlasení změnu územního plánu pro pozemek parc.č. 571/6 a sice na OB-B.
Další jednání SK proběhne 15.11. 2019 od 8:00 hod.

