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Věc: Namítaná nečinnost Rady hlavního města Prahy – vyžádání podkladů a stanoviska

        Ministerstvu pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“) bylo dne 21.01.2020 doručeno
podání společnost 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, jehož obsahem je namítaná nečinnost Rady hlavního města Prahy
ve smyslu ustanovení § 80 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen
„správní řád“), kterou podatel spatřuje v tom, že jím podané odvolání uplatněné prostřednictvím
veřejné datové sítě do datové schránky a též prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
dne 21.08.2019 proti usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1612 ze dne 05.08.2019 dosud
nebylo předáno ve smyslu  § 88 správního řádu  ministerstvu.

Vzhledem k tomu, že namítaná nečinnost může být objektivně prošetřena pouze na
základě spisového materiálu ve věci, ministerstvo Vás vyzývá k předložení relevantních
podkladů, vztahujících se k výše namítané nečinnosti Rady hlavního města Prahy a k vyjádření
se k obsahu uplatněného podání, jehož kopie tvoří přílohu této písemnosti. V předmětném
stanovisku uveďte, kdy Rada hlavního města Prahy obdržela předmětné odvolání a jakým
způsobem bylo dále postupováno (s doložením alespoň kopií příslušných písemností).

    Podateli ministerstvo sděluje, že jím namítaná nečinnost může být objektivně prošetřena
ve smyslu § 80 správního řádu až poté, co ministerstvu budou předloženy zmíněné podklady, a
o výsledku tohoto prošetření bude ministerstvem písemně informován.

Mgr. Daniel Tydrych
                                                                   vedoucí oddělení územně a stavebně správního II
                                                                             v odboru územně a stavebně správním
Příloha: dle textu (10 listů A4)

Dále obdrží:
1.  Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu, Jungmannova 29/35,

111 21  Praha 1
2.  Mgr. Josef Březina, advokát, Březina, Mařík & partneři, advokátní kancelář, s.r.o.,

Americká 35, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
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