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Opatření proti nečinnosti – příkaz k postoupení věci
Po prověření podnětu k opatření proti nečinnosti spol. CWI Smíchov s.r.o., se sídlem
Archeologická 2256/1, 155 00 Praha 5 — Stodůlky, IČO:03841626, právně zastoupené Mgr.
Josefem Březinou, advokátem, zapsaným v pod ev. č. ČAK 08874, působícím ve společnosti
Březina Mařík & partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 26183447. Tento podnět, označený
jako „Návrh na učinění opatření proti nečinnosti Odpůrce dle § 80 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu v platném znění (SpŘ) a výzva k výzva k přijetí opatření
k zabránění závažného poškození vodního zdroje na pražském Smíchově“ ze dne 11.
listopadu 2019, Ministerstvo životního prostředí podle ustanovení § 80 odst. 4 písm. a) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „SpŘ“), přikazuje Magistrátu
hlavního města Prahy (dále jen „MHMP“) postoupit žádost spol. CWI Smíchov s.r.o.,
podanou na MHMP dne 5. 12. 2018 o stanovení ochranných pásem vodního zdroje
podle § 30 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) k vodnímu zdroji „Vodní zdroj
pro ZTC Praha 5 – Smíchov“ v k.ú. Smíchov a Radlice, Praha 5, Úřadu Městské části
Praha 5 (dále jen ÚMČ P5“) jakožto věcně příslušnému správnímu orgánu dle ust. § 10
správního řádu na základě ust. § 106 odst. 1 vodního zákona dle příl. č. 4 obecně
závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy,
ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „Statut“), a to bezodkladně, nejpozději
do 5 dnů od doručení tohoto příkazu MHMP.
Odůvodnění:
V projednávané věci jde o řízení o vydání opatření obecné povahy dle ust. § 30 o ochranném
pásmu pro „Vodní zdroj pro ZTC Praha 5 – Smíchov“. V dané věci bylo MHMP vydáno usnesení o
převzetí věci dle ust. § 131 odst. 1 písm. a) SpŘ stran návrhu společnosti CWI Smíchov s.r.o.,
vydané MHMP pod č.j. MHMP 2111565/2018 ze dne 3.1.2019, přičemž toto usnesení nebylo
napadeno odvoláním a nabylo tak právní moci. Zákonnost tohoto usnesení v současnosti nelze
přezkoumat nejen na základě řádných opravných prostředků, ale ani v rámci instančního
dozoru, přezkumné řízení dle ust. § 94 a násl. SpŘ je ve vztahu k takovému usnesení vyloučeno
(ust. § 94 odst. 3 SpŘ a contr.). Dle vydaného usnesení však nelze postupovat, šlo by o
nezákonný postup při vydávání opatření obecné povahy, takto vydané opatření obecné povahy
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ze strany MHMP by bylo z důvodu nepřípustnosti atrakce procesu vydávání opatření obecné
povahy vydáno v rozporu s právními předpisy nepříslušným správním orgánem resp. MHMP.
Obdobně postupovalo MŽP v případě paralelně projednávaného návrhu Dopravního podniku hl.
m. Prahy, akciové společnosti ve věci ochranných pásem téhož vodního zdroje. Ve zmíněné věci
bylo usnesení o atrakci řízení o stanovení ochranných pásem MHMP č.j. MHMP 1252266/2018 ze
dne 14.8.2018 zrušeno rozhodnutím MŽP č.j. MZP/2019/500/1033 ze dne 3. 5. 2019. Z tohoto
důvodu je nutno projednávanou věc bezodkladně postoupit věcně příslušnému správnímu
orgánu, kterým je MČ P5.
Vzhledem k výše uvedenému není MHMP příslušný ve věci činit žádné další právní úkony, či
věcně posuzovat otázky, které se týkají projednávaného návrhu na vydání ochranného pásma
pro „Vodní zdroj pro ZTC Praha 5 – Smíchov“, podaného společností CWI Smíchov s.r.o..

S pozdravem
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podepsáno elektronicky

Rozdělovník
Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí, odd. vodního hospodářství
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1
DS 48ia97h

Mgr. Josef Březina, advokát, (Březina Mařík & partneři, advokátní kancelář
Americká 35
120 00 Praha 2
DS ic8hwry
Úřad Městské části Praha 5
Nám. října 1381/4
150 22 Praha 5

DS yctbyzq

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
(+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz

2/2

