Praha dne 6. května 2019
Č. j.: MZP/2019/500/986
Sp. zn.: ZN/MZP/2018/500/301

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I (dále jen „ministerstvo“ nebo
„odvolací orgán“), jako odvolací orgán příslušný podle § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jako nadřízený správní
orgán Magistrátu hlavního města Prahy (dále „MHMP“) dle ustanovení § 118 odst. 3 písm. b)
zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s
ustanovením § 108 odst. 3 písm. h) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), rozhodlo
o odvolání ze dne 4. 3. 2019 společnosti CWI Smíchov, s.r.o. (dále také „odvolatel“), se sídlem
se sídlem Archeologická 2256/1, 155 00 Praha 5 — Stodůlky, IČO:03841626. Společnost CWI
Smíchov, s.r.o. je zastoupena Mgr. Josefem Březinou, advokátem, zapsaným pod ev. č. ČAK
08874, působícím ve společnosti Březina Mařík & partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO
26183447. Odvolání ze dne 4. 3. 2019 napadá usnesení o přerušení řízení ze dne
13. 2. 2019, vydané MHMP pod č.j. MHMP 298526/2019 v procesu stanovení ochranných
pásem vodního zdroje podle ust. § 30 vodního zákona, vedeného pod sp. zn.: S-MHMP
1027342/2018, pro vodní zdroj označovaný v příslušných podkladech jako „Vodní zdroj pro
ZTC3“, přičemž jímací objekty dotované tímto vodním zdrojem se nachází na pozemcích p.č.
668/3 a 669/4 v k.ú. Smíchov, Praha 5. Ministerstvo rozhodlo podle ustanovení § 90 odst. 1
písm. a) správního řádu t a k t o:
napadené usnesení MHMP č.j. MHMP 298526/2019 ze dne 13. 2. 2019 se ruší a dílčí
řízení o vydání dotčeného usnesení se zastavuje.

Odůvodnění
Ze spisového materiálu plyne, že o vyhlášení ochranných pásem výše definovaného vodního
zdroje požádala společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Praha
9, Sokolovská 217/42, PSČ 19022, IČO 00005886 (dále jen „DPP“) dopisem ze dne 25. 6.
2018 značky 108/200400//2018/bo, který byl adresován MHMP. DPP současně požádal o
„převzetí vodoprávního řízení“ v téže věci dopisem ze dne 25. 6. 2018 značky
200400/110/2018/Ko, který byl adresován MHMP. MHMP věc převzalo usnesením ze dne
14. 8. 2018 č.j. MHMP 1252266/2018. Po odvolání ministerstvo svým rozhodnutím č.j.
MZP/2019/500/1033 ze dne 3. 5. 2019 rozhodlo podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. a)
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správního řádu tak, že napadené usnesení o atrakci zrušilo a dílčí řízení o vydání napadeného
usnesení zastavilo. Rozhodnutí ministerstva nabylo právní moci dne 6.5. 2019
Ministerstvo dále obdrželo dne 29. 3. 2019 prostřednictvím MHMP od společnosti CWI Smíchov,
s.r.o., odvolání ze dne 4. 3. 2019, které napadá usnesení o přerušení řízení ze dne 13. 2.
2019, vydané MHMP pod č.j. MHMP 298526/2019 v procesu stanovení ochranných pásem
vodního zdroje podle ust. § 30 vodního zákona, vedeného pod sp. zn.: S-MHMP
1027342/2018, pro vodní zdroj označovaný v příslušných podkladech jako „Vodní zdroj pro
ZTC3“, přičemž jímací objekty dotované tímto vodním zdrojem se nachází na pozemcích p.č.
668/3 a 669/4 v k.ú. Smíchov, Praha 5.
Ministerstvo jako odvolací orgán dospělo k následujícím závěrům: Jelikož byla zrušena atrakce
procesu stanovení ochranných pásem předmětného vodního zdroje vyhlášením opatření
obecné povahy a MHMP není příslušným orgánem k vedení řízení o vydání opatření obecné
povahy, je existence usnesení o přerušení řízení vydané tímto nepříslušným orgánem
v rozporu se zákonem již z tohoto důvodu. Mimoto platí, že dle současné právní úpravy (ust. §
30 vodního zákona) se vyhlašují ochranná pásma vodních zdrojů opatřením obecné povahy ve
smyslu části šesté správního řádu. Jak stanoví ust. § 171 správního řádu, tento postup není
správním řízením ve smyslu části druhé správního řádu. Dle ust. § 174 odst. 1 správního řádu
se mají ustanovení části druhé správního řádu užít pouze přiměřeně, přičemž k užití
ustanovení o přerušení řízení ministerstvo neshledalo důvody. I z tohoto důvodu je napadené
usnesení o přerušení řízení nezákonné. Proto je tímto rozhodnutím ministerstva napadené
usnesení MHMP č.j. MHMP 298526/2019 ze dne 13. 2. 2019 zrušeno a dílčí řízení o vydání
dotčeného usnesení se zastavuje.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se podle ustanovení § 91 odst. 1 správního řádu nelze odvolat.

I
Ing. Miloslav Kuklík
ředitel odboru výkonu státní správy I
podepsáno elektronicky

Rozdělovník
Obdrží do vlastních rukou:
Mgr. Josef Březina, advokát, (Březina Mařík & partneři, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem
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Stejnopis obdrží na vědomí po nabytí právní moci:
Magistrát hlavního města Prahy
Jungmannova 35/29
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