
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel.: +420 224 861 111
fax: +420 224 861 333
IČ: 66 00 22 22
www.mmr.cz

1/5

Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1

č.j. MMR-27252/2019-83/1632        V Praze 11. července 2019

Oprávněná úřední osoba: Bc. Iveta Šobrová
Telefon: 224 862 257

Věc: Opatření proti nečinnosti - příkaz

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“), jako správní orgán příslušný
podle § 14 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 80 a § 178 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

p ř i k a z u j e

podle § 80 odst. 4 písm. a) správního řádu Radě hlavního města Prahy, aby ve lhůtě do
30 dnů od doručení tohoto příkazu rozhodla ve věci žádosti odboru strategických investic
Magistrátu hlavního města Prahy o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti, stanoveného
vyhláškou č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích
hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, pro záměr nazvaný „Revitalizace
Nádražní ulice a přilehlých prostor“ v k.ú. Smíchov.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvu bylo doručeno podání společnosti CWI Smíchov s.r.o., IČ 03841626, se
sídlem Archeologická 2256/1, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, zastoupené Mgr. Josefem Březinou,
advokátem, se sídlem Americká 35, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, datované dne 12. 10. 2018,
jehož obsahem byla namítaná nečinnost Rady hlavního města Prahy ve smyslu ustanovení
§ 80 správního řádu spočívající v tom, že Rada hlavního města Prahy v přenesené působnosti
[viz § 5 odst. 2 a § 98 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve spojení s § 68 odst. 4 zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů], dosud nerozhodla dle
§ 99 odst. 3 stavebního zákona o žádosti uvedeného podatele, resp. odboru strategických
investic Magistrátu hlavního města Prahy o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti,
stanoveného vyhláškou č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových
územích hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, pro záměr nazvaný „Revitalizace
Nádražní ulice a přilehlých prostor“ v k.ú. Smíchov.

Vzhledem k tomu, že výše namítaná nečinnost mohla být ze strany ministerstva
objektivně prošetřena pouze na základě spisového materiálu ve věci, ministerstvo vyzvalo
hlavní město Prahu k předložení relevantních podkladů, vztahujících se k výše namítané
nečinnosti Rady hlavního města Prahy, k vyjádření se k obsahu zmíněného podání, jehož kopie
tvořila přílohu této písemnosti, zejména ke sdělení, kdy Rada hlavního města Prahy obdržela
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danou žádost o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti a zda, případně jak v dané věci
rozhodla, a k předložení alespoň kopií zmíněných písemností.

Dne 21. 5. 2019 ministerstvo obdrželo písemnost hlavního města Prahy č.j. MHMP
706350/2019 ze dne 20. 5. 2019, učiněnou doc. Ing. arch. Petrem Hlaváčkem, náměstkem
primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu, včetně kopií podkladů v dané věci.
V uvedené písemnosti ze dne 20. 5. 2019 hlavní město Praha především uvedlo:

„Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro velké rozvojové území Smíchov jih
pro záměr ,Revitalizace Nádražní ulice a přilehlých prostorʻ byla podána dne 21. 9. 2017
odborem strategických investic Magistrátu hl. m. Prahy na základě dopisu bývalého náměstka
primátorky hlavního města Prahy pro dopravu a evropské fondy Petra Dolínka ze dne 15. 9.
2017. Žádost přijal a zaevidoval odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen ,UZR
MHMPʻ), jehož úkolem je dle organizačního řádu Magistrátu hl. m. Prahy projednání došlých
žádostí a příprava podkladových materiálů pro rozhodování Rady o výjimkách ze stavebních
uzávěr.

Výše uvedená žádost byla UZR MHMP přijata dne 27. 9. 2017 a zaevidována pod čj.
MHMP 1490176/2017. Na základě přijatého podání UZR MHMP požádal o vyjádření k možnosti
povolení výjimky ze stavební uzávěry pro záměr ,Revitalizace Nádražní ulice a přilehlých
prostorʻ odbor strategických investic (dále jen ,OSI MHMPʻ) dopisem č.j. MHMP 1568589/2017
ze dne 6. 10. 2017 a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dále jen ,IPR Prahaʻ) dopisem č.j.
MHMP 1568863/2017 ze dne 6. 10. 2017.

OSI MHMP ve vyjádření k výjimce ze stavební uzávěry č.j. MHMP 1766042/2017 ze
dne 8. 11. 2017 sdělil, že proti výjimce ze stavební uzávěry pro výše uvedený záměr nemá
námitky, pokud bude zohledněno budoucí připojení navrženého Dvoreckého mostu.

IPR Praha ve vyjádření k výjimce ze stavební uzávěry č.j. MHMP 1849559/2017 ze dne
22. 11. 2017 (č.j. IPR 12835/17) uvedl, že s udělením výjimky souhlasí za předpokladu splnění
požadavků obsažených ve vyjádření IPR Praha č.j. 713/17 ze dne 20. 11. 2017 (Vyjádření
k architektonické studii stavby Polyfunkční areál Smíchov).

Dále se k možnosti povolení výjimky ze stavební uzávěry vyjádřil také UZR MHMP
dopisem č.j. MHMP 1870390/2017 ze dne 29. 11. 2017, ve kterém tento odbor s povolením
výjimky ze stavební uzávěry souhlasil.

Na základě výše uvedených vyjádření zpracoval UZR MHMP materiál pro jednání
Rady, tzv. ,Tiskʻ s označením R-28052, který obsahoval návrh usnesení Rady, návrh rozhodnutí
Rady o povolení výjimky ze stavební uzávěry, důvodovou zprávu, došlá vyjádření UZR MHMP,
OSI MHMP a IPR Praha a mapový podklad s vyznačením záměrem dotčených pozemků. Tento
tisk byl dne 4. 12. 2017 předán na sekretariát bývalé náměstkyně primátorky hl. m. Prahy Mgr.
Petry Kolínské, která byla zodpovědná za předklady materiálů týkajících se výjimek ze
stavebních uzávěr do Rady. Připomínkování tisku však zahájeno nebylo. Na základě
proběhlých jednání a konzultací byl nakonec tisk dne 23. 5. 2018 vrácen UZR MHMP
k přepracování, kdy bylo na základě požadavku předkladatelky tisku mezi připomínková místa
přidáno oddělení krizového řízení odboru kanceláře ředitele Magistrátu hl. m. Prahy, které bylo
nakonec nahrazeno přímo odborem kancelář ředitele Magistrátu hl. m. Prahy. Po tomto
doplnění byl tisk dne 7. 6. 2018 vrácen na sekretariát náměstkyně Kolínské k podpisu pro
souhlas s připomínkováním.

Dne 11. 7. 2018 vydal IPR Praha aktualizované vyjádření k výjimce ze stavební uzávěry
pro záměr ,Revitalizace Nádražní ulice a přilehlých prostorʻ, č.j. MHMP 1096476/2018 (č.j. IPR
06482/18), kterým zrušil své předchozí vyjádření č.j. IPR 12835/17. Tímto aktualizovaným
vyjádřením změnil IPR Praha svůj původní souhlas s povolením výjimky ze stavební uzávěry na
nesouhlas. Změnu svého vyjádření odůvodnil IPR Praha tím, že v dubnu 2018 se vyskytla nová
skutečnost, která mu nebyla v době původního vyjádření známa a musí být brána v úvahu
v rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry.

Touto novou skutečností byla existence vodního díla – vodní zdroj a gravitační přivaděč
pro technické centrum ZTC3 Radlice pražského metra, které je umístěno pod pozemky parc. č.
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669/4, 668/3, 664 a 4990/1 v k.ú. Smíchov, tj. pod pozemky ve vlastnictví společnosti CWI
Smíchov s.r.o. Jedná se o podzemní stavbu, kterou nelze z povrchu přímo zaměřit. Z hlediska
ochrany zvláštních zájmů lze stavbu využívat jako náhradní zdroj vody až pro cca 600 tis.
obyvatel a proto je nutné zabezpečit ochranu tohoto vodního zdroje a budoucí výstavbu
přizpůsobit tak, aby nedošlo k poškození podzemní stavby vodního díla, tak zejména
k poškození nadložního izolátoru a vlastní zvodně. Dle vyjádření IPR Praha byl v té době také
veden spor mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, a firmou CWI
Smíchov s.r.o. o vlastnictví této podzemní stavby vodního díla a zároveň bylo na vodoprávním
úřadu Magistrátu hl. m. Prahy zahájeno řízení ověření pasportu výše uvedené stavby a řízení
o stanovení ochranných pásem vodního zdroje. Podle vyjádření IPR Praha se jedná o zásadní
skutečnosti, které nemohou být opomenuty při rozhodování Rady a které musí být brány
v úvahu pro rozhodnutí o povolení výjimky ze stavební uzávěry, jelikož se jedná o významnou
stavbu pro krizové zásobování obyvatel hlavního města Prahy. Z uvedených důvodů IPR Praha
nesouhlasil s udělením výjimky ze stavební uzávěry, pokud nebudou vyjasněny výše uvedené
skutečnosti.

S ohledem na změnu vyjádření IPR Praha byl tisk dne 31. 7. 2018 znovu vrácen UZR
MHMP k přepracování tak, aby bylo zohledněno aktualizované vyjádření IPR Praha.

Dne 6. 8. 2018 vydal IPR Praha další aktualizaci vyjádření k výjimce ze stavební
uzávěry pro záměr: Revitalizace Nádražní ulice a přilehlých prostor, ve kterém s udělením
výjimky ze stavební uzávěry z urbanistického hlediska souhlasil za podmínky, že bude
stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje a omezující ochranná opatření v ochranném pásmu
vodního zdroje před zahájením územního řízení a pokud budou splněny podmínky popsané ve
vyjádření IPR č.j. 713/17. IPR Praha zároveň tímto vyjádřením zrušil svá předchozí vyjádření
IPR č.j. 06482/18 a 12835/17.

Na základě posledně uvedeného vyjádření IPR Praha přepracoval UZR MHMP tisk
R-28052, který navrhoval povolení výjimky ze stavební uzávěry s tím, že splnění podmínek IPR
Praha bude kontrolováno až v rámci územního řízení, jelikož vlastní rozhodnutí o povolení
výjimky ze stavební uzávěry neumožňuje realizaci výstavby, ale je pouze podkladovým
rozhodnutím pro navazující rozhodnutí o umístění a povolení stavby. Takto upravený tisk byl
dne 22. 8. 2018 opět předán na sekretariát náměstkyně primátorky Mgr. Kolínské k podpisu pro
souhlas s připomínkováním.

V rámci připomínkování nebyly k navržené podobě tisku vzneseny žádné připomínky
a tisk byl zařazen k projednání na 32. jednání Rady konaného dne 18. 9. 2018 jako 10. bod
programu. V rámci projednání tohoto materiálu Rada postupně hlasovala o přerušení
projednávání návrhu na schválení rozhodnutí o povolení výjimky, což nebylo schváleno – z 10
přítomných radních hlasovali 4 pro, 0 proti a 6 se zdrželo. Dále bylo hlasováno o novém návrhu
usnesení, kterým by Rada uložila UZR MHMP připravit neudělení výjimky, což také nebylo
schváleno – pro hlasovali 3, proti 0, zdrželo se 6 a 1 radní nehlasoval. Nakonec bylo hlasováno
o návrhu usnesení v předložené podobě, tj. o schválení rozhodnutí o povolení výjimky ze
stavební uzávěry, ani toto usnesení však nebylo schváleno – pro hlasovali 4 radní, proti 2,
1 nehlasoval a 3 se zdrželi (viz veřejně dostupný zápis z jednání 32. jednání Rady ze dne 18. 9.
2018)0. Pro přijetí usnesení Rady je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny, tj. 6 radních. Rada
se neshodla na žádném usnesení, takže výjimka nebyla povolena, ale ani nepovolena.

Na základě vnitřních předpisů proto UZR MHMP připravil nový tisk R-31145 ve stejné
podobě jako původní tisk R-28052. Tisk R-31145 byl opět předán na sekretariát náměstkyně
primátorky Mgr. Kolínské. Rada však s ohledem na podzimní komunální volby nestihla tento tisk
projednat a nově ustanovená Rada tento materiál zatím také neprojednala.“

V písemnosti ze dne 20. 5. 2019 hlavní město Praha dále uvedlo:

„Dále nelze souhlasit také s tvrzením, že souhlasná vyjádření UZR MHMP, OSI MHMP
a IPR Praha znamenají, že pro další existenci stavební uzávěry nejsou žádné relevantní
důvody. Tato vyjádření se totiž vztahují ke konkrétnímu záměru a k možnosti povolení výjimky
ze stavební uzávěry pro tento záměr, nikoliv k účelu stavební uzávěry. Z právě pořizované
změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. Z 2772/00 je naopak zřejmé, že účel
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stavební uzávěry je stále aktuální. Předmětem této změny je odstranění východní části velkého
rozvojového území a umožnění dalšího rozvoje tohoto území, a ačkoliv bylo zadání této změny
schváleno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 31/25 již 19. 9. 2013 pořizování změny
stále probíhá. Teprve v prvním čtvrtletí tohoto roku proběhlo veřejné projednání návrhu této
změny. Po schválení a vydání návrhu této změny bude v dotčeném území velké rozvojové
území zrušeno a teprve poté bude možné tvrdit, že účel a existence stavební uzávěry je
neopodstatněný.“

A dále hlavní město Praha uvedlo: „Pro rozhodnutí Rady ve věci povolení výjimky ze
stavební uzávěry není stanovena žádná zákonem daná lhůta. Podle § 71 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je správní orgán povinen vydat
rozhodnutí bez zbytečného odkladu. V případě takto komplikovaného záměru je však pro
vydání kvalifikovaného rozhodnutí nutné zajistit dostatečné množství kvalitních podkladů, jejichž
příprava a zpracování si vyžádá nějaký čas. Předchozí Rada neučinila v této věci žádné
rozhodnutí (viz 32. jednání Rady hl. m. Prahy ze dne 18. 9. 2018) a přenechala toto rozhodnutí
na novou Radu složenou na základě výsledků podzimních komunálních voleb. Nová Rada
potřebuje čas, aby se mohla důkladně seznámit s celou kauzou. Dále je potřeba vyřešit také
záležitosti týkající se problematiky podzemního vodního díla a teprve po vyřešení těchto
zásadních a pro rozhodnutí rady klíčových otázek bude možné o celé věci zodpovědně
rozhodnout.

K celé věci ještě uvádíme, že společnost CWI Smíchov s.r.o. podala k Městskému
soudu v Praze žalobu na zrušení stavební uzávěry pro velké rozvojové území Smíchov jih.
Městský soud v Praze tuto žalobu odmítl pro opožděné podání návrhu na zrušení opatření
obecné povahy, kterým se dle platného stavebního zákona vydává také územní opatření
o stavební uzávěře (rozsudek č.j. 6 A 177/2018-27). Na to podala společnost CWI Smíchov
s.r.o. kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyšší správní soud kasační stížnost
zamítl (rozsudek NSS 1 As 1/2019 – 32). Během těchto soudních řízení byl celý spis v dané
věci (spis. zn. S-MHMP 1490176/2017) nejprve na Městském soudu v Praze a poté
u Nejvyššího správního soudu. Z těchto důvodů odpovídáme na Vaši žádost ohledně poskytnutí
spisu teprve poté, co máme celý spis k dispozici. Tímto se také omlouváme za prodlení“.

Ministerstvo se předně neztotožňuje se závěrem hlavního města Prahy, že „pro
rozhodnutí Rady ve věci povolení výjimky ze stavební uzávěry není stanovena žádná zákonem
daná lhůta“. Ministerstvo uvádí, že dle § 192 odst. 1 stavebního zákona se na postupy a řízení
použijí ustanovení správního řádu, pokud tento zákon nestanoví jinak. Jelikož stavební zákon
nestanoví konkrétní lhůtu pro vydání rozhodnutí o žádosti o povolení výjimky ze zákazu
stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře ve smyslu § 99 odst. 3
stavebního zákona, které je vydáváno příslušnou radou v přenesené působnosti, použije se
tedy na lhůty pro vydání rozhodnutí v takové věci podpůrně správní řád, konkrétně jeho ust.
§ 71, které samo hlavní město Praha v této souvislosti zmiňuje. Dle § 71 odst. 1 správního řádu
je správní orgán povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Dle § 71 odst. 3 správního
řádu pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí
nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba a) až 30 dnů, jestliže je
zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat
předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat,
nebo jde-li o zvlášť složitý případ, b) nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3, ke
zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny. V daném případě (jak
vyplývá z předložených podkladů) byla žádost odboru strategických investic Magistrátu hlavního
města Prahy o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti, stanoveného vyhláškou č. 33/1999
Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy, ve
znění pozdějších předpisů, pro záměr nazvaný „Revitalizace Nádražní ulice a přilehlých prostor“
v k.ú. Smíchov uplatněna u hlavního města Prahy, resp. u Magistrátu hlavního města Prahy již
dne 27. 9. 2017 a Rada hlavního města Prahy o této žádosti dosud nerozhodla. Ačkoliv z výše
uvedené z geneze vyplývá, že spisový materiál v dané věci byl zapůjčen zmíněným soudům
v souvislosti s uplatněnou žalobou společnosti CWI Smíchov s.r.o. na zrušení stavební uzávěry
pro velké rozvojové území Smíchov jih a následnou kasační stížností a vrácen byl teprve
v nedávné (blíže nespecifikované) době, tedy Rada hlavního města Prahy nemohla po dobu
absence spisového materiálu o dané žádosti rozhodovat, z vyjádření hlavního města Prahy lze
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nicméně seznat, že o předmětné žádosti odboru strategických investic Magistrátu hlavního
města Prahy o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti nebude ani v nejbližší době Radou
hlavního města Prahy rozhodnuto, a to s ohledem na další okolnosti (zajištění „dostatečného
množství kvalitních podkladů“, seznámení se s danou kauzou „novou“ Radou hlavního města
Prahy a vyřešení záležitosti týkající se problematiky podzemního vodního díla). K tomu
ministerstvo uvádí, že ačkoliv je možné shledat, že postup ve smyslu § 99 odst. 3 stavebního
zákona je specifický druh rozhodování (řízení), není možné, aby rozhodovací orgán rezignoval
na dodržování stanovených lhůt pro vydání takového rozhodnutí, příp. dalších zákonných
ustanovení. Případnými personálními změnami rozhodovacího orgánu (zejména za situace, kdy
v daném případě byla předmětná žádost odboru strategických investic Magistrátu hlavního
města Prahy uplatněna již dne 27. 9. 2017) nelze odůvodňovat zásadní nedodržení lhůt pro
vydání rozhodnutí. Ministerstvo upozorňuje, že při rozhodování dle § 99 odst. 3 stavebního
zákona příslušná rada zkoumá na základě uplatněné žádosti pouze jedinou otázku, a to, zda
případným povolením výjimky z omezení nebo zákazu stavební činnosti podle územního
opatření o stavební uzávěře nedojde k ohrožení jím sledovaného účelu. Ministerstvo dále
v obecné rovině poznamenává, že v případě vydání negativního rozhodnutí o žádosti žadatele
o výjimku z omezení nebo zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební
uzávěře není takovému žadateli znemožněno následné opětovné uplatnění žádosti ve smyslu
§ 99 odst. 3 stavebního zákona. Pokud v daném případě existují okolnosti, které by bylo možné
a důvodné posoudit jako předběžnou otázku ve smyslu § 57 správního řádu, má Rada hlavního
města Prahy možnost využít ust. § 64 odst. 1 správního řádu, tj. dané řízení přerušit, v takovém
případě lhůty pro vydání rozhodnutí po dobu přerušení řízení neběží. V daném případě však
ministerstvo z předložených podkladů nezjistilo, že by ze strany Rady hlavního města Prahy
bylo vydáno alespoň procesní rozhodnutí (usnesení), jímž by došlo k přerušení daného řízení.

Vzhledem k tomu, že Rada hlavního města Prahy dosud meritorně nerozhodla o žádosti
odboru strategických investic Magistrátu hlavního města Prahy o povolení výjimky ze zákazu
stavební činnosti, stanoveného vyhláškou č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře ve
velkých rozvojových územích hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, pro záměr
nazvaný „Revitalizace Nádražní ulice a přilehlých prostor“ v k.ú. Smíchov, ani neučinila na
základě právních předpisů v dané věci žádný procesní úkon, kterým by došlo k pozastavení
běhu lhůty pro vydání rozhodnutí, přičemž ministerstvo v daném případě nezjistilo ani existenci
žádné jiné skutečnosti, se kterou by právní předpisy spojovaly pozastavení běhu lhůt pro vydání
rozhodnutí, a vzhledem k tomu, že z vyjádření hlavního města Prahy vyplývá, že Rada hlavního
města Prahy s ohledem na zmíněné okolnosti ani v nejbližší době rozhodovat v dané věci
nebude, ministerstvo přistoupilo k možnosti stanovené v § 80 odst. 4 písm. a) správního řádu.

Mgr. Daniel Tydrych
vedoucí oddělení územně a stavebně správního II

v odboru územně a stavebně správním

Dále obdrží: Mgr. Josef Březina, advokát, Americká 35, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
(právní zástupce společnosti CWI Smíchov s.r.o.)
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