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Stanovisko k výzvě ke zjednání nápravy a dodržování základních zásad činnosti správních 
orgánů 
 
Vážený pane inženýre, 
 
seznámil jsem se s Vaším dopisem ze dne 26.06.2019, doručeným datovou schránkou 
dne 03.07.2019, a Vaší výzvou ke zjednání nápravy a dodržování základních zásad činnosti 
správních orgánů dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „SprŘ“), a sděluji Vám k tomu následující. 

Ustanovení § 2 odst. 4 SprŘ obsahuje celkem tři základní zásady, jimiž se musí správní orgány 
ve své činnosti řídit. Zásadou ochrany veřejného zájmu, zásadou nestranného postupu a rovného 
přístupu a zásadou ochrany legitimního očekávání. Správní orgán zejména nemůže zaměnit účel 
právní úpravy nebo nahradit veřejný zájem například zájmem soukromým. Roli zde přitom 
hraje i intenzita zájmu, resp. posouzení případné hrozby vážné újmy veřejného zájmu, nebo zda 
veřejný zájem navržený způsob řešení naléhavě vyžaduje. Obdobné je to i v případě zásady 
nestranného a rovného přístupu a zásady ochrany legitimního očekávání.  

Vážený pane inženýre, není mi známo, že by v kauze vodních děl a vodního zdroje v lokalitě 
Nádražní ulice na pražském Smíchově oddělení preventivní ochrany odboru bezpečnosti 
Magistrátu hl. m. Prahy postupovalo v rozporu s ustanovením § 2 odst. 4 SprŘ. Spíše naopak. 
Oddělení se snaží o maximální transparentnost svých postupů a vzájemnou komunikaci. 
Důkazem je řada jednání, které oddělení s dotčenými subjekty vedlo ve snaze předejít 
případnému soudnímu sporu.  
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Opakované bezdůvodné stížnosti na práci úředníků Magistrátu hl. m. Prahy a tlak na výjimky 
ze zákonných postupů, lhůt, podmínek, rovného zacházení nebo navrhování nestandartních 
a nedůvodných postupů, které jsou Vámi často navrhovány, jsou pro nás nepřijatelné. I nadále 
se budeme držet nejen zásad uvedených v § 2 odst. 4 SprŘ, ale i zásad materiální pravdy, 
rovnosti a součinnosti mezi účastníky sporu tak, aby nevznikaly nebo nemohly vznikat 
nedůvodné rozdíly mezi stranami sporu nebo obdobnými stavbami či v obdobném území. 
Vzhledem k tomu, že doposud nebylo stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně, 
jsou veškeré Vaše připomínky k našim vyjádřením ke stavbám v  dotčené lokalitě zavádějící, 
účelově zaměřené a irelevantní. Jakýkoli jiný postup či řešení by bylo protiprávní a v rozporu 
s chráněnými zájmy. S ohledem na určovací žalobu, kterou jste již podali z důvodu prokázání 
vlastnictví stavby vodního zdroje, nelze v současné době ani konat jinak. 
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