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I. Výzva k odstranění nedostatků žádosti o stanovení ochranného pásma vodního zdroje 

pro jímací objekty gravitačního přivaděče pro ZTC 3 - Radlice  

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „OCP MHMP“), jako věcně 
příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 31 odst. 1 a 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů, dále podle ust. § 106 a § 107 zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a 
dále jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), 

obdržel dne 5. 12. 2018 Vaši žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje pro jímací 
objekty gravitačního přivaděče pro ZTC 3 – Radlice podle ust. § 30 odst. 6 vodního zákona. 
Podání bylo dne 13. 12. 2018 doplněno o žádost o převzetí věci namísto podřízeného správního 
orgánu postupem podle ust. § 131 odst. 1 správního řádu. 

OCP MHMP na základě podaných žádostí rozhodl usnesením č.j. MHMP 2111565/2018 ze dne 
3. 1. 2019 o převzetí uvedené věci nadřízeným správním orgánem. Usnesení bylo na základě 
postupu procesně upraveného v ust. § 131 odst. 7 správního řádu zveřejněno na úřední desce od 
9. 1. 2019 do 24. 1. 2019. Usnesení o změně příslušnosti nabylo právní moci dne 9. 2. 2019. 

OCP MHMP posouzením žádosti a předložených dokladů dospěl k závěru, že žádost trpí 
vadami, pro které nelze v řízení pokračovat, proto žadatele, tj. účastníka řízení dle ust. § 27 
odst. 1 správního řádu: CWI Smíchov, s.r.o., IČ: 03841626, Archeologická 2256/1, 155 00  
Praha 5, zastoupeného společností Březina Mařík & partneři advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 
26183447, Americká 35, 120 00  Praha 5 a dále na základě substituční plné moci paní JUDr. 
Helenou Jantačovou, Vysokoškolská 522/5, 165 00 Praha 6, 

vyzývá podle ust. § 45 odst. 2 a ust. § 57 odst. 1 písm. b) správního řádu 

1) k doplnění plné moci k zastupování účastníka ve správním řízení; 
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2) k doplnění žádosti o stanovisko správce povodí k předloženému návrhu ochranného 
pásma vodního zdroje (Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, 150 24  Praha 5); 

3) k podání žádosti o zahájení řízení o určení vlastnictví předmětné stavby před příslušným 
soudem (tj. podání tzv. určovací žaloby). 

OCP MHMP stanovuje lhůtu k doplnění žádosti o požadované doklady do 31. 12. 2019. 

Pokud nebudou tyto závažné nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, OCP MHMP 
toto řízení v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaví. 

II. Usnesení 

OCP MHMP, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 31 odst. 1 a 2 zákona 
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, dále podle ust. § 106 a § 
107 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon) ve 
znění pozdějších předpisů, a dále jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), 

dnešního dne podle ust. § 64 odst. 1 písm. a) a c) bod 2 správního řádu, 

přerušuje řízení 

o stanovení ochranného pásma vodního zdroje pro jímací objekty gravitačního přivaděče pro 
ZTC 3 – Radlice podle ust. § 30 odst. 6 vodního zákona na návrh účastníka řízení dle ust. 
§ 27 odst. 1 správního řádu: CWI Smíchov, s.r.o., IČ: 03841626, Archeologická 2256/1, 155 00  
Praha 5, zastoupeného společností Březina Mařík & partneři advokátní kancelář, s.r.o., 
IČ: 26183447, Americká 35, 120 00  Praha 5 a dále na základě substituční plné moci paní JUDr. 
Helenou Jantačovou, Vysokoškolská 522/5, 165 00 Praha 6. 

 

Odůvodnění: 

OCP MHMP obdržel dne 5. 12. 2018 žádost vlastníka pozemků, na nichž se nacházejí jímací 
objekty podzemní vody, která v současnosti slouží potřebám zabezpečovacího technického 
centra Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s. v Radlicích, tj. společnosti CWI Smíchov, s.r.o., 
IČ: 03841626, Archeologická 2256/1, 155 00  Praha 5 v řízení zastoupené společností Březina 
Mařík & partneři advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 26183447, Americká 35, 120 00  Praha 2 a 
jednající na základě substituční plné moci paní JUDr. Helenou Jantačovou, Vysokoškolská 
522/5, 165 00  Praha 6, o stanovení ochranných pásem tohoto vodního zdroje. Žádost byla dne 
13. 12. 2018 doplněna o žádost o převzetí věci nadřízeným správním orgánem namísto věcně a 
místně příslušného správního orgánu. Působnost vodoprávního úřadu přísluší ve smyslu ust. § 
32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a 
v souladu s ustanovením Přílohy č. 4 část A obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, 
vodoprávnímu úřadu Úřadu Městské části Praha 5, avšak projednávaná věc se týká otázek, které 
lze vzhledem k jejich výjimečné náročnosti a neobvyklosti řešit jen s použitím mimořádných 
odborných znalostí. OCP MHMP postupem procesně upraveným v ust. § 131 odst. 1 a 7 
správního řádu formou atrakce správní řízení převzal usnesením ze dne 3. 1. 2019, č.j.: MHMP 
2111565/2018, toto usnesení nabylo právní moci dne 9. 2. 2019. 



3/4  

OCP MHMP posouzením žádosti a připojených dokladů dospěl k závěru, že podání trpí vadami, 
které jsou popsány ve výše uvedené výzvě k doplnění. Konkrétně jde o potřebu doplnění plné 
moci udělené žadatelem k zastupování ve správním řízení. K žádosti byla doložena plná moc ze 
dne 27. 11. 2018 udělená společností CWI Smíchov, s.r.o., IČ: 03841626, Archeologická 
2256/1, 155 00  Praha 5, společnosti Březina Mařík & partneři advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 
26183447, Americká 35, 120 00  Praha 2. V plné moci je uvedeno, že zmocněnec je oprávněn 
udělit substituční plnou moc jiné osobě, což tak přímo v závěru plné moci činí ve prospěch paní 
„JUDr. Heleny Jantačové, s místem podnikání Ostrovského 253/3, 150 00  Praha 5“. Dále byla 
doložena substituční plná moc ze dne 15. 11. 2018, kde společnost Březina Mařík & partneři 
advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 26183447, Americká 35, 120 00  Praha 2 zmocňuje paní JUDr. 
Helenu Jantačovou, jakožto fyzickou osobu, Vysokoškolská 522/5, 165 00  Praha 6, k právním 
úkonům v rámci nahlížení do spisů ve dvou jiných správních řízeních. Plná moc ze dne 27. 11. 
2018 neobsahuje ustanovení o tom, že paní JUDr. Helena Jantačová plnou moc přijímá a není 
k substitučnímu zmocnění připojen podpis. Předloženou plnou moc lze dle jejího předmětu 
považovat za generální, jelikož není specifikován konkrétní úkon ani konkrétní celé řízení, pro 
které je zmocnění uděleno. Plná moc není, v rozporu s požadavkem ust. § 33 odst. 2 písm. c) 
správního řádu, úředně ověřena. 

K žádosti musí být dále doloženo chybějící stanovisko správce povodí, Povodí Vltavy, s.p. 
Jedná se o povinný doklad žádosti podle ust. § 28 odst. 1 ve spojení s přílohou č. 20 vyhlášky 
č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o 
dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. 

Dalším dokladem potřebným k posouzení věci a stanovení ochranného pásma je doklad 
o vlastnickém právu k zařízení (stavbě) související s vodním zdrojem. Prokázání vlastnictví 
stavby vodního díla je předpokladem pro pokračování řízení o stanovení ochranného pásma 
vodního zdroje. V současné době nemůže OCP MHMP pokračovat v řízení, neboť nedisponuje 
přesvědčivými dokumenty prokazujícími vlastnictví vodního díla. OCP MHMP doklad 
o vlastnickém právu ke stavbě požaduje též v souladu s právním názorem nadřízeného 
správního orgánu v jiných řízeních souvisejících s týmž vodním zdrojem, tedy Ministerstvem 
zemědělství, vyjádřeném v odůvodnění příkazu ze dne 8. 10. 2018 vydaným pod č.j.: 
54734/2018-MZE-15111. OCP MHMP požaduje, aby žadatel ve výše uvedené lhůtě předložil 
důkaz o tom, že byl u soudu podán návrh rozhodnutí ve sporné věci. 

OCP MHMP k věci dále uvádí, že před podáním žádosti o stanovení ochranného pásma vodního 
zdroje byla podána obdobná žádost jiným subjektem, která vychází z jiných podkladů. 
Společnost CWI Smíchov, s.r.o., IČ: 03841626, Archeologická 2256/1, 155 00  Praha 5, 
zastoupená společností Březina Mařík & partneři advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 26183447, 
Americká 35, 120 00  Praha 5, která je žadatelem v tomto řízení, podala v řízení o stanovení 
ochranného pásma téhož vodního zdroje jiným subjektem námitku systémové podjatosti 
správního orgánu. OCP MHMP tedy postupoval podle ust. § 14 odst. 4 správního řádu a dne 13. 
11. 2018 předal spis k posouzení uvedené námitky podjatosti nadřízenému správnímu orgánu, tj. 
Ministerstvu životního prostředí. Nadřízený správní orgán o námitce podjatosti dosud 
nerozhodl. V tomto řízení o stanovení ochranného pásma vodního zdroje, byť se jedná 
o obdobné řízení, nebyla námitka podjatosti uplatněna a OCP MHMP si sám systémové 
podjatosti vědom není, a proto toto řízení dále vede. V případě, že by OCP MHMP byl 
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z rozhodování o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nadřízeným správním orgánem 
vyloučen v obdobném řízení, lze se domnívat, že by šlo o analogickou podjatost také v tomto 
řízení. V takovém případě by OCP MHMP předal spisovou dokumentaci případně doplněnou 
o doklady dle výzvy uvedené v bodu I. této písemnosti určenému správnímu orgánu. 

 

Poučení 

Proti tomuto usnesení je možné podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu podat odvolání, ve 
kterém se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne 
jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u odboru ochrany 
prostředí Magistrátu hlavního města Prahy. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li 
účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady OCP MHMP. Odvolání jen 
proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 
odst. 5 správního řádu odkladný účinek. 

 
 
 

 

RNDr. Štěpán  K y j o v s k ý 
ředitel odboru 
Odbor ochrany prostředí 
 
- podepsáno elektronicky - 

 

 

 

Rozdělovník 

I. Doručuje se žadateli: 

1) CWI Smíchov, s.r.o., Archeologická 2256/1, Praha 5, (IČ: 03841626) 
 

II. Na vědomí: 

2) JUDr. Helena Jantačová, Vysokoškolská 522/5, 165 00  Praha 6 
3) Březina Mařík & partneři advokátní kancelář, s.r.o., Americká 35, Praha 5, (IČ: 26183447) 
4) spis 
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