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 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5 

IČO: 00063631, DIČ CZ00063631 

 

Odbor Stavební úřad 

*MC05X01253OH* 

MC05X01253OH 

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ 

 

Úřad městské části Praha 5 odbor Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "stavební zákon"), a vyhl.č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. 

Prahy, ve znění pozdějších předpisů,  

 

obdržel dne 20.11.2019 žádost (návrh) společnosti CWI Smíchov, s.r.o. (IČO 03841626), 

Archeologická 2256/1, 15500 Praha 5 (dále jen „žadatel“), 

 

na obnovu řízení dle § 100 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„správní řád“), ve věci vydaného rozhodnutí č.j. MC05 21787/2017 ze dne 07.04.2017 s nabytím právní 

moci dne 13.05.2017 (spis. zn. MC05/OSU/515/2017/Ka/ob.15), o umístění stavby v dokumentaci 

nazvané 

"Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní - Na Zlíchově" 

 

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 574/8, 1604, 1606/1, 1753/3, 1753/6 v katastrálním území 

Hlubočepy, parc.č. 688, 689/1, 696/5, 4990/1, 4993, 4994/1, 4995, 4996/9, 4997, 5018/1, 5024/1, 5031, 

5032, 5033/5, 5033/6, 5033/7 v katastrálním území Smíchov, v Praze 5. 

 

Po přezkoumání žádosti stavební úřad rozhodl takto: 

 

Žádost na obnovu řízení ve věci výše uvedeného pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, se dle ust.  

§ 100 odst. 2 správního řádu,  

z a m í t á 

 

Účastníci řízení, na něž se dle ust. § 27 odst.1 písm. a) správního řádu, vztahuje rozhodnutí správního 

orgánu: 

 

 Žadatel:  

CWI Smíchov, s.r.o., Archeologická 2256/1, 15500 Praha 5 

 Stavebník: 

       Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., Sokolovská 42/217, 19000 Praha 9 

 

ODŮVODNĚNÍ 

 

Dne 20.11.2019 obdržel stavební úřad žádost společnosti CWI Smíchov s.r.o. na obnovu řízení ve výše 

uvedené věci. Stavební úřad považuje za vhodné připomenout, že k tomu, aby byl stavební úřad jakožto 

správní orgán povinen nařídit obnovu řízení, musí být kumulativně splněny následující zákonné 

podmínky:   

 

 

 

Spis. zn.: MC05/OSU/515/2017/Ka/ob.15 Archiv: ob.15  

Č. j.: MC05   3979/2020 Spisový znak: 328.3 A/5  

Vyřizuje: Rudolf Krajník V Praze 07.04.2017 



Č.j. MC05   3979/2020 str. 2 

 

Tel.: 257 000 191 

E-mail: rudolf.krajnik@praha5.cz   

§ 100 správního řádu: 

(1) Řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci se na žádost účastníka 

obnoví, jestliže 

a) vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které 

účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy 

ukázaly nepravdivými, nebo 

b) bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být 

obnoveno, 

a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla 

předmětem rozhodování. 

(2) Účastník může podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci 

rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let 

ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit 

v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. 

 

K průběhu správního řízení, o jehož obnovu je žádáno:   

 

Územní řízení ve věci žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby v dokumentaci nazvané 

 

"Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní - Na Zlíchově" 

 

na pozemku parc. č. 574/8, 1604, 1606/1, 1753/3, 1753/6 v katastrálním území Hlubočepy, parc.č. 688, 

689/1, 696/5, 4990/1, 4993, 4994/1, 4995, 4996/9, 4997, 5018/1, 5024/1, 5031, 5032, 5033/5, 5033/6, 

5033/7 v katastrálním území Smíchov, v Praze 5, v rozsahu 

 

SO 11 tramvajová trať 

SO 12 odvodnění tramvajové trati 

SO 14 elektrická zařízení tramvajových zastávek 

SO 21 trolejové vedení 

SO 24 dráhové kabely 

SO 61 přeložka kanalizace 

SO 62 odvodnění vozovek a chodníků 

SO 71 přeložky VN kabelů PRE a.s. 

SO 72 přeložky kabelů NN PRE a.s. 

SO 73 úpravy VO 

SO 81 přeložky kabelů CETIN 

SO 85 přeložka kabelovodu CETIN 

 

bylo zahájeno dnem podání žádosti, tj. dne 07.12.2016. Opatřením č.j. MC05 4717/2017 ze dne 

20.01.2017 stavební úřad oznámil zahájení územního řízení všem známým účastníkům řízení a všem 

dotčeným orgánům. Dále upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že mohou závazná stanoviska, 

námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, jinak k nim 

nebude přihlédnuto. Účastníci řízení byli poučeni o podmínkách pro uplatnění námitek podle odstavce 1 

až 4 § 89 stavebního zákona. Současně byly upozorněny i dotčené orgány, že mohou svá závazná 

stanoviska a veřejnost své připomínky uplatnit ve stejné lhůtě jako účastníci řízení, jinak se k nim 

nepřihlíží.  

 

Po projednání záměru v územním řízení, vypořádání se s námitkami vlastníka sousedních pozemků 

parc.č. 668/4, 668/3, 664, 669/4, 669/2 k.ú. Smíchov společnosti CWI Smíchov, s.r.o., Archeologická 

2256/1, 15500 Praha 5 (účastníka řízení dle § 85 odst. 2, písm. b) stavebního zákona), vydal stavební úřad 

pod č.j. MC05 21787/2017 ze dne 07.04.2017 územní rozhodnutí, kterým byl umístěný  uvedený stavební 

záměr. 

 

Proti tomuto rozhodnutí podala společnost CWI Smíchov, s.r.o., Archeologická 2256/1, 15500 Praha 5 

(účastník řízení dle § 85 odst. 2, písm. b) stavebního zákona), elektronicky dne 25.04.2017 odvolání. Toto 

odvolání písemně potvrdila dne 10.05.2017. Dne 31.05.2017 tato společnost své odvolání vzala zpět. 
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Vydané územní rozhodnutí tak nabylo právní moci dne 13.05.2017. 

 

V této věci bylo posléze vydané: 

 Opravné rozhodnutí č.j. MC05 48580/2017 ze dne 23.08.2017 s doložkou právní moci dne 

25.09.2017, 

 rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností č.j. MC05 73007/2017 ze dne 15.12.2017 s doložkou 

právní moci dne 13.01.2018. 

 

Územní rozhodnutí stavební úřad vydal po projednání v územním řízení na základě předložené 

dokumentace, dokladů a souhlasných stanovisek dotčených orgánů, mimo jiné i: 

 

 MHMP odbor kancelář ředitele, odd. krizového managementu (současný odbor bezpečnosti) ze dne 

13.07.2016 č.j. MHMP 1232940/2016, 

 ÚMČ Praha 5 odbor ochrany životního prostředí ze dne 09.08.2016 č.j. MC05 38756/2016/OŽP/iva,  

 MHMP odboru ochrany prostředí ze dne 02.08.2016 č.j. MHMP 1336236/2016.  

Bylo předloženo i souhlasné stanovisko správce povodí:  

 Povodí Vltavy s.p. ze dne 12.08.2016 zn. 43237/2016-263. 

 

K obsahu žádosti na obnovu řízení:   

 

Žadatel společnost CWI Smíchov, s.r.o., Archeologická 2256/1, 15500 Praha 5, jako vlastník sousedních 

pozemků parc.č. 668/4, 668/3, 664, 669/4, 669/2 k.ú. Smíchov byl v řízení účastníkem řízení dle § 85 

odst. 2, písm. b) stavebního zákona. Jako důvod obnovy řízení uvádí: 

 

„Dříve neznámé skutečnosti a jejich zásadní význam a dopad.  

Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní - Na Zlíchově je z podstatné části umístěna na pozemcích, které 

se nacházejí v navrhovaném ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje ZTC 3 Radlice na pražském 

Smíchově.  

DP podal dne 25. června 2018 žádost o stanovení ochranných pásem vodního zdroje pro jímací objekty 

gravitačního přivaděče pro ZTC 3 - Radlice dle § 30 odst. 6) vodního zákona.  

Dle návrhu DP na stanovení ochranných pásem uvedeného vodního zdroje zahrnuje navrhované 

ochranné pásmo II. stupně rozsáhlou oblast pokrývající území od smíchovského přístavu až do blízkosti 

stanice metra Radlická. Řízeni o tomto návrhu je vedeno u vodoprávního úřadu - Odboru ochrany 

životního prostředí MHMP pod č.j. MHMP 1252266/2018, Sp. zn.: S-MHMP 1 027342/2 018.  

Z informací, které navrhovatel získal v rámci správních řízení týkajících se jeho stavebních záměrů na 

pozemcích bezprostředně sousedících s tělesem Nádražní ulice, zaujaly v roce 2019 příslušné správní 

orgány - zejména odbor ochrany prostředí, odbor preventivní ochrany (dříve odd. krizového 

managementu) MHMP i Povodí Vltavy s.p. - postoj, kdy se do doby stanovení ochranných pásem vodního 

zdroje rozhodly k jednotlivým záměrům umístěným od území navrhovaného ochranného pásma II. stupně 

nevydávat souhlasná stanoviska, respektive vydávat stanoviska nesouhlasná. Navrhovatel v příloze 

přikládá předmětná stanoviska dokládající zvolený přístup dotčených orgánů a zakreslení ochranných 

pásem do mapy.  

Zároveň z provedených nezávislých hydrogeologických posouzení i z provedených revizí stavu 

kanalizačního řadu na předmětných pozemcích bylo mj. prostřednictvím sond a kamer zjištěno, že 

kanalizace v tělese Nádražní ulice je v havarijním stavu a dlouhodobé průsaky z ní vedly ke kontaminaci 

zeminy v jímacím prostoru vodního zdroje i přímo pod tělesem Nádražní ulice. Jako minimální opatření 

nezbytná pro zajištění ochrany vodního zdroje pak jednoznačně doporučují rekonstrukci kanalizačního 

řadu, jeho nahrazení dvouplášťovou kanalizací a odtěžení kontaminované zeminy v rámci sanace 

jímacího území. K doložení těchto skutečností, jež jsou odpovědným správním orgánům (vodoprávní úřad 

a odd. krizového managementu MHMP) prokazatelně známy, Navrhovatel dokládá i hydrogeologický 

posudek společnosti OPV, s.r.o. 

Původní projektová dokumentace umístněné stavby tyto činnosti neobsahuje a potřebu ochránit zdroj 

pitné vody, jež má dle představitelů města i uvedených správních orgánů potenciálně zásadní a 

strategický význam, však neřeší a nereflektuje.  
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Navrhovatel proto s odkazem na ustanoven i § 100 správního řádu a s poukazem na potenciální zásadní 

ohrožení veřejného zájmu upozorňuje správní orgán na nutnost zajistit v rámci umístěné stavby, jakož       

i v navazujících povolovacích řízeních, adekvátní ochranu vodního zdroje. V opačném případě hrozí 

nejen jeho narůstající poškození, ale zároveň hrozí i zbytečné a neúčelné vynaloženi veřejných prostředků 

v situaci, kdy bude pro ochranu zdroje provedenou rekonstrukci „znovuotevřít" a uvedené práce a 

činnosti skutečně a odpovědně provést“.   

 

S návrhem o obnovu řízení navrhovatel předložil 

 nesouhlasné závazné stanovisko MHMP RED ze dne 10.12.2018 č.j. MHMP 2012546/2018 týkající 

se „demolice areálu IDS“ na pozemku parc.č. 659/1, 659/2, 659/3, 660/1, 660/2, 662/4, 664, 668/4, 

668/5, 669/1, 669/2, 669/4 v k.ú. Smíchov, 

 nesouhlasné závazné stanovisko MHMP OBE ze dne 04.01.20019 č.j. MHMP 23805/2019 týkající se 

stavby „polyfunkčního areálu Smíchov“ na pozemku parc.č. 659/1, 659/2, 659/3, 660/1, 660/2, 662/4, 

664, 668/4, 668/5, 669/1, 669/2, 669/4 v k.ú. Smíchov, 

 sdělení Povodí Vltavy s.p. ze dne 13.02.2019 zn. 66137/2018-263, ve kterém uvádí, že z důvodu 

řízení „u vodoprávního úřadu MHMP“ o stanovení ochranného pásma vodního zdroje, nelze vydat 

stanovisko ke stavbě „polyfunkčního areálu Smíchov“ na pozemku parc.č. 659/1, 659/2, 659/3, 660/1, 

660/2, 662/4, 664, 668/4, 668/5, 669/1, 669/2, 669/4 v k.ú. Smíchov,  

 sdělení ÚMČ Praha 5 odboru ochrany životního prostředí ze dne 05.03.2019 č.j. MC05 

40928/2019/OŽP/Wo, ve kterém uvádí, že z důvodu řízení o stanovení ochranného pásma vodního 

zdroje vedeného u MHMP odboru ochrany prostředí, nebude do vydání příslušného rozhodnutí 

vydávat stanovisko ke stavbě „polyfunkčního areálu Smíchov“ na pozemku parc.č. 659/1, 659/2, 

659/3, 660/1, 660/2, 662/4, 664, 668/4, 668/5, 669/1, 669/2, 669/4 v k.ú. Smíchov,  

 

Stavební úřad konstatuje, že předložená uvedená nesouhlasná stanoviska dotčených orgánů a jejich 

sdělení, se týkají jiných staveb a na jiných pozemcích, než stavebním úřadem umístěný záměr. Jak výše 

stavební úřad uvedl, k záměru byla vydaná souhlasná stanoviska dotčených orgánů mimo jiné                           

i vodoprávního úřadu ÚMČ Praha 5 odboru ochrany životního prostředí ze dne 09.08.2016 č.j. MC05 

38756/2016/OŽP/iva.  

 

Stavební úřad má za to, že v roce 2016, kdy dotčené orgány stanoviska k záměru vydávaly, bylo těmto 

umístění zmiňovaného vodního zdroje známé, zejména MHMP odboru kanceláře ředitele, odd. krizového 

managementu (současného odboru bezpečnosti), jehož činností je mimo jiné zajištění bezpečnosti 

záchranného bezpečnostního systému, jakožto i provoz některých souvisejících systémů a infrastruktury. 

Dále zavádí procesy kontinuity činností vykonávaných jednotlivými odbory MHMP. Z uvedeného je 

zřejmé, že nebyla naplněna skutková podstata pro obnovu řízení v souladu § 100 správního řádu, a proto 

bylo rozhodnuto tak, že žádost o obnovu byla zamítnuta. 

 

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ  
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat v souladu s § 82 správního řádu do 15 dnů ode 

dne jeho oznámení. Odvolání se podává u Úřadu MČ Praha 5 odboru Stavební úřad, s potřebným počtem 

stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. 

Odvolání bude postoupeno Magistrátu hl.m. Prahy odboru stavebního řádu, k rozhodnutí. 

 

 

 

Otisk úředního razítka 

 

 

 

                                                                                                        Ing. arch. Eva Čechová, MBA, v.r. 

                                                                                                          vedoucí Odboru Stavební úřad 
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Obdrží: 

účastníci řízení 

žadatel 

1. CWI Smíchov, s.r.o., IDDS: e87xxyx 

 Archeologická 2256/1, 15500 Praha 5 

  

stavebník 

2. Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., IDDS: fhidrk6 

 Sokolovská 42/217, 19000 Praha 9 

 

 

Stejnopis: spisy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Rudolf Krajník 
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