






























Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 1612 

ze dne  5.8.2019 
k zastavení řízení o výjimce ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích hl.m. Prahy 

pro záměr „Revitalizace Nádražní ulice a přilehlých prostor“, na pozemcích parc. č. 659/1, 
659/2, 659/3, 660/1, 660/2, 661, 662/1, 662/2, 662/3, 662/4, 664, 668/3, 668/4, 668/5, 669/1, 

669/2, 669/3, 669/4, 670, 4990/1, 4990/5 a 5093/8 vše v k.ú. Smíchov, Praha 5 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
dopis INV MHMP čj. MHMP 1554054/2019 ze dne 1. 8. 2019 o stažení žádosti o udělení 
výjimky ze stavební uzávěry pro VRÚ Smíchov pro záměr "Revitalizace Nádražní ulice     
a přilehlých prostor" uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení 

I I .   r o z h o d u j e  
o zastavení řízení o výjimce ze stavební uzávěry ve velkých rozvojových územích hl.m. 
Prahy pro záměr „Revitalizace Nádražní ulice a přilehlých prostor“, na pozemcích parc. 
č. 659/1, 659/2, 659/3, 660/1, 660/2, 661, 662/1, 662/2, 662/3, 662/4, 664, 668/3, 668/4, 
668/5, 669/1, 669/2, 669/3, 669/4, 670, 4990/1, 4990/5 a 5093/8 vše v k.ú. Smíchov, 
Praha 5 

I I I .   u k l á d á  
1.  primátorovi hl.m. Prahy 

1.  podepsat rozhodnutí Rady hlavního města Prahy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 
a odeslat jej žadateli a dotčeným osobám 

Termín: 6.8.2019 
 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
  
Předkladatel:  I. náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček  
Tisk: R-34060  
Provede:   
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  





Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1612 ze dne 5. 8. 2019 

Č. j………………………………. 

 hlavičkový papír rady hlavního města Prahy 

 

U s n e s e n í 

 

Rada hlavního města Prahy, jako orgán příslušný podle ustanovení § 68 odst. 4 zákona č. 131/2000 
Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 6 odst. 6 písm. e) a § 99 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, řízení o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti, žadatele odboru investičního 
Magistrátu hlavního města Prahy, Vyšehradská 2075, Praha 2, 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 „Revitalizace Nádražní ulice a přilehlých prostor“, na pozemcích parc. 
č. 659/1, 659/2, 659/3, 660/1, 660/2, 661, 662/1, 662/2, 662/3, 662/4, 664, 668/3, 668/4, 668/5, 
669/1, 669/2, 669/3, 669/4, 670, 4990/1, 4990/5 a 5093/8 vše v k. ú. Smíchov, Praha 5 podle 
ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“),  

 

z a s t a v u j e . 

 

Odůvodnění 

Odbor strategických investic Magistrátu hl. m. Prahy (v současné době podle platného organizačního 
řádu Magistrátu hlavního města Prahy odbor investiční), Vyšehradská 2075, Praha 2 (dále jen 
„žadatel“), podal dne 21. 9. 2017 žádost čj. 1490176/2017 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 realizaci stavebního 
záměru „Revitalizace Nádražní ulice a přilehlých prostor“, kterým budou dotčeny pozemky parc. č. 
659/1, 659/2, 659/3, 660/1, 660/2, 661, 662/1, 662/2, 662/3, 662/4, 664, 668/3, 668/4, 668/5, 
669/1, 669/2, 669/3, 669/4, 670, 4990/1, 4990/5 a 5093/8 vše v k. ú. Smíchov, Praha 5. O povolení 
výjimky ze stavební uzávěry je příslušná rozhodovat podle § 99 odst. 3 stavebního zákona rada 
hlavního města Prahy. 

Dne 1. srpna 2019 obdržel I. náměstek primátora hlavního města Prahy dopis žadatele (MHMP 
1554054/2019), kterým výše uvedenou žádost stahuje.   

Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže 
žadatel vzal svou žádost zpět; jestliže je žadatelů více, musí se zpětvzetím souhlasit všichni žadatelé. 

S ohledem na skutečnost, že jediný žadatel v řízení vzal svou žádost zpět, nezbylo, než postupovat 
podle výše citovaného ustanovení správního řádu a řízení zastavit. 

 

Poučení o odvolání 



Proti tomuto usnesení má účastník řízení právo podat odvolání ve smyslu § 81 správního řádu. 
Odvoláním lze podle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část usnesení, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. 
Odvolání musí mít náležitosti podle § 37 odst. 2 správního řádu. Podle § 83 odst. 1 správního řádu lze 
odvolání podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení usnesení k Ministerstvu pro místní rozvoj 
prostřednictvím rady hlavního města Prahy. Odvolání proti tomuto usnesení nemá ve smyslu § 76 
odst. 5 správního řádu odkladný účinek. 
 

 

 

MUDr. Zdeněk Hřib 

primátor hlavního města Prahy 

 

 

 

V Praze dne 2. srpna 2019 

 

otisk úředního razítka 

 

 

Za správnost vyhotovení: ****** ******** 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 

Usnesení se doručí žadateli:  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor investiční, k rukám ředitele odboru 

 



Důvodová zpráva k tisku R-34060 

 

 

Odbor strategických investic Magistrátu hl. m. Prahy (v současné době podle platného 
organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy odbor investiční), Vyšehradská 2075, 
Praha 2 (dále jen „žadatel“), podal dne 21. 9. 2017 žádost čj. 1490176/2017 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 realizaci stavebního záměru „Revitalizace Nádražní ulice a přilehlých prostor“, kterým 
budou dotčeny pozemky parc. č. 659/1, 659/2, 659/3, 660/1, 660/2, 661, 662/1, 662/2, 662/3, 
662/4, 664, 668/3, 668/4, 668/5, 669/1, 669/2, 669/3, 669/4, 670, 4990/1, 4990/5 a 5093/8 vše 
v k. ú. Smíchov, Praha 5. O povolení výjimky ze stavební uzávěry je příslušná rozhodovat podle 
§ 99 odst. 3 stavebního zákona rada hlavního města Prahy. Dne 1. srpna 2019 obdržel I. 
náměstek primátora hlavního města Prahy dopis žadatele (MHMP 1554054/2019), kterým výše 
uvedenou žádost stahuje a to zejména z důvodu, že odbor INV není v současnosti stavebníkem 
v uvedené oblasti a tudíž udělení výjimky v původním rozsahu se jeví jako zcela zbytné 

S ohledem na skutečnost, že jediný žadatel v řízení vzal svou žádost zpět, nezbylo, než 
postupovat 
podle výše citovaného ustanovení správního řádu a řízení zastavit. 

Obecně pro záměry v zájmu města a při splnění zákonných podmínek pro udělení výjimky ze 
stavební uzávěry, lze výjimku v jiném a dohodnutém rozsahu udělit. 

  

 









































rok Rozloha SU (m2) % 

VYHLÁŠENÁ SU - Z 0175 2002 1 053 371 100%

ZMĚNA Z 0173 (Lihovar) 2003 1 024 190 97%

ZMĚNA Z 2710 2014 1 037 406 98%

DLE PLATNÉHO UPn 2020 409 527 39%

STAVEBNÍ UZÁVĚRA - VRÚ  SMÍCHOV JIH
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