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CWI Smíchov s.r.o.
se sídlem Archeologická 225 6l l
155 00Praha5
IČ:0384t626
zapsánado obch. rejstříkuu Měst. soudu v Praze, odďl C, vložka238597

Ministerstvu vnitra čR
N*d ŠrtlJs:u 93613
t}. Ů' l}ox 21
170 34 Pr:aha 7

prostřednictvím

Magistrátu hl.m.Prahy
odbor bezpečnosti
oddělení preventivní ochrany

Nám. F. Kafky 1

1 10 0l Praha 1

Y Praze, dne 9. bÍezna2020

Č'1. vHvr 247372Ol2O1g
Sp. zn. S-MHMP 231348912019

(původně vedeno p o d č j. MHMP 2 0 125 46 l 2018, sp. zn. S_MHMP t89 6t22l2018)

: Návrh na nl neclnnos 80 zákona
v znenl

Navrhovatel: CWI Smíchov s.r.o., se sídlem Archeologická2256lÍ,155 00 Praha 5 _

Sto dů lky, tČ o : o : s + t 626, zapsaná v obcho dním rej stříku ve deném Městslcým

soudem v Praze, v oddíle C' vložce 238597

odpůrce: Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2, I1O 00 Praha l, IČ:
00064581

Shrnutí dos nrůběhu řízení

1. Navrhovatelje vlastníkem souboru pozemků a budov napražském Smíchově

2. Navrhovatel se na podzim 20 18 v darré věci obnátila na odpůrce, respektive na jeho Magishít
hlavního města Prahy odbor bezpečnosti, oddělení preventivní ochrany MHMP jako na jeden
z dotěených orgánů posuzujících žádosto povolení demolice staveb. Jmenovarrý správní orgán
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CWI Smíchov s.r.o.

vydal dne 10. prosince 2OI8 závazné stanovisko pod č.j. MHMP 201'254612018, sp. zn- S-

vtnl'rrp ft9612212018 s nesouhlasnýmvýrokem (dáletaké jako 
',Nesouhlasné 

stanovisko").

3. Navrhovatel ohlásil ďne 22' února 2OI9 na stavebním úřadě Městské části Praha 5 záměr

odstranit předmětné stavby, stavební úřad dne 27 . inora 2019 rozhodl' že ohlášený zétměr

projednáv řízení pod č j. MC05 3M00l20l9'

4 ' Následně stavební úřad rozhodl dne 5. března 2019 ta|gže žádostCWI Smíchov o povolení

odstranění staveb zamítl z těchto důvodů:

1) ,,dle ust' s 149 odst. 4 zák. č. 500/2004 sb. platí, že bylo-liv průběhu řízení o žádostivydáno
závazné stanovisko, které znemožňuje žódosti vyhovět, neprovódí správní orgán dalsí
dokazovóní a žódost zamítne, V daném případě bylo doloženo nesouhlasné závamé stanovisla
Magistratu hlavního města Prahy, odboru Kancelář ředitele Magistrátu, odděIení krizového

managementu, čj. MHMP 2012546/2018 sp.zn' 9-MHMP 1896122/20]8 ze dne 10.12.2018

(pozn.- nyní odbor bezpečnosti, oddělení preventivní ochrany -BEZ MHMP), kteý mó na

zakladězmocněníuvedenémv $ 15 zák. č.239/2000 Sb., o integrovantfonzóchrannémsystému

a o změně některých zákonů, postavení dotčeného orgánu z hledislw ochrany obyvatelslva při
rozhodování o umísťování a povolování staveb a změnáchv užívání staveb, odstraňování staveb

a při rozhodovaní o povolení a odstraňování terénních úprav a zařízení'

2) v řízení bylo zjištěno, že stavby a pozemlql navrhova.ného záměru k odstranění se nachazejí ve

stavební uzávěře velkého rozvojového území ,,VRU Smíchov jih", přičemž dle vyhlášlql č.

33/1g99Sb.hl.m'Prahy, ostavebníuzávěřevevellrychrozvojoýchúzemíchhlavníhoměsn
Prahy, přičemž v této stavební uzávěře je zakázáno provádět veškeré stavby mimo staveb

drobných, stavebních úprav stavajících staveb, u kteých nedojde ke změně jejich Junkčního
využití, staveb inženýrslqlch sítí celoměstshého významu nebo nezbytných pro existenci

stávajících staveb a staveb dopravních celoměstského významu. V této souvislosti má stavební

úřad- za to, že byla naplněna podstata ustanovení $ 5 ] odst. 3 spráwího řízení, tzn' byla zjišiěna

skutečnost, která znemožňuje žódostivyhovět, neprovódí spróvní orgón další dokazování a

žádost zamítne.

5. Pro kontextcelé věci je nutné zdrrrami|žežáďnýz řadydalšíchdotčených orgánůnesouhlasné

stanovisko k žádosti Navrhovatele o povolení odstranění staveb nevydal a s výjimkou
stanoviska odboru bezpečnosti MHMP byly splněny všechny zákonné předpoklady pro vydaní

kladného ro zhodnutí p ovoluj íc íh o d em olic e stav eb.

6. Protizamitavému rozlrodnutí podal Navrhovatel dne 15. březrra 201'9 odvolání ke stavebnímu

úřaduMHMP, přičemž odvolání směřovalojakvůči zamítavémurozhodnutí stavebníhoúřadu,

tak proti obsahu Nesouhlasného stanoúska - ke stavbě vydaného oddělením krizového
managementu odboru ,,Kancelář ředitele Magistrátuo'MHMP č.j. MHMP 20t2546n018,
sp.zn. S-MHMP 189612212018 ze dne 10.12.2018.

7. Vrámci podaného odvolaníse Navrhovatelpostupemdle $ 149 odst' 6) a $ 94 odst. 1)

Správního řádu dovolával prava na přezkum Nesouhlasného stanoviska.

8. Na jeho podnět
č.i. Mv-81068_
zrušilo a věc vrátilo Masistrátu hlavního mě sta Prahv k novému
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CWI Smíchov s.r.o.

9 Ve zrušovacím rozhodnutí Ministerstvo vnitra mj. konstatovďo, že odvolací námifky
Navrhovatele jsou důvodné avevztahuk Nesouhlasnému stanovisko konstatovalo:

a' výroková část stanoviska trpí zinažnolvadou,
b' neobsahuje řešení posuzované ottzl<y a odkary na relevantní právní předpisy,
c' trpí absencí konkrétní úvahy a argumentace,
d. trp í ab sencí vysvětlení pro č je zminěná otázka vo dního díla relevantn i, když už j e ve

stanovisku uvedena,
a proto Ministerstvo Nesouhlasné stanovisko zrušilo, neboť bvlo vvdáno nezákonně v rozporu
s orávními ořednisv a věc vrátilo odoůrci k novému nroierlnání emž ie oodstatné_ že
nředmětné rozhodnutí bvlo doruč ov án o takéořímo odoůrci

10' odvolací sprármí orgán, stavební úřad MHMP, akceptoval dovolací uplatněné odvolací důvody
a rozhodl rozhodnutím č.j.MHMP I909tIÍl2019, sp. zn. S-MHMP 55414512019/STR ze
dne 18. září20t9tak,že napadenérozhodnutíprvoinstančního orgánu zrušil a věc vrátil
k novému projednání (dále jako ,,Rozhodnutí MHMP"). V Rozhodnutí MHMP se navíc
adekvátně vypořádal s existencí stavební uzávěry a tento původní důvodpro zamitnutižádosti
byl již, v souladu se skutečným i právním stavem' eliminoviín a jedinou překážkou kladného
rozhodnutí

Přílohy 1 . rozhodnutí stavebního úřadu MHMP č.j. MHMP 1 9091 l1l20l9, sp. zn. S_MHMP
554145/20I9/STR ze dne 18. záÍi2019

il.
Namítaná nečinnost a nezákonnýpostup Odpůrce

1 1. odpůrce přes doručení zrušovacího rozhodnutí Ministerstv avnitranové stanovisko nevydď a
mar'ně fak lrnlrrnrl'| 1 0 denní lhůta k iehn vvrlárrí rr snrtlaí{rl se Snrávním řádem

12. Následně v reakci na Rozhodnutí MHMP se na Navrhovatele obrátil výzvou ze dne2I.Íiina
2019 prvoinstan ční stavební úřad Městské časti Praha 5 avvzva|Nawhovatele k doložení nově
lrrrÁ on ÁL^ stanoviska do fřcnÁh^ nrcánrr ^á-l"^_' b ečnosti MHMP Ve výzvě zároveřl
v souladu se skutečností uvedl, že: ,jedním z důvodů pro vrócenívěci správnímu orgánu
k novému projednóní bylo, Ministerstvemvnitra zrušení nesouhlasného zóvazného stanovislw
Magistrátuhlavního města Prahy, odborukanceláře ředitele Magistrátu, odd, krizového řízení
ze dne 10'12.2018 čj. MHMP 2012546/20]B, o které se stavebníúřadve své rozhodovací
činnosti opíral".

13' Přestože se Navrhovatel na dotčený orgán odprrrce - Magistrát hlavního města Prahy, odbor
kanceláře řeďtele Magistrátu, odd. krizového řízení opakovaně písemně obracel s urgencemi o
vydání nového stanoviska k původní žádosti a svýzvami k nápravě protiprávního stavu'
všechny tyto snahy skončily bez adekvátní reakce a odpůrce zůstal v dané věci zcela nečinný
a vedl a sti ze
Snr.írrníhn řórl'' a tento stavtrvá rln rlnaXníhn r|na

14' Navrhovatelv této souvislostipoukazuje naobsahsprávního spisuv tomto Íizen'

15. odpůrce naopakov anévýmyreagovalpolze přípisemze dne 1 .Íijna2OI9, jimžzcelasvévolně
a nepochopitelně s ohledem na stav řízení a rozhodnutí Ministerstva vnitra uvedl s poukazem
na jiné stanovisko Ministerstva vnitra ze dne 2.května2}t9, žeNesouhlasné stanovisko bylo
potvrzeno jako splňující všechny zéú<ornépÍedpoklady a proto na něm nadáletrvá.

16. TentosvévolnýnezákonnýazcelazjevněneoprávněnýpostojOdpůrcevyústilvnečinnost
a zpoždění v celém povolovacím řízení,iež k dnešnímu dni
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v poslední fázi nečinnosti a ieho iednoznačnÝm viníkem ie pouze a vÝlučně Odpůrce.
neboú'idó o iedinou překážku způsobuiící prodlení v rozhodnutí o povolení odstranění
staveb.

ilI.

Nezákonný a excesivní postup ve formě dodatečné výzw

17. odpůrce,potécosiuvědomilneudržitelnostdalšíhoprotahovaníúplnéadloúodobénečinnosti
(iž se mj. snaží zastÍiti změnami označeni spisu původniho Íizeni, avšak ide stále o řízení

započaté iiž na podzim roku 201 8), doručil Nawhovateli výzvttk odstranění nedostatků žádosti

datovanoudne l prosince2019 (dálejako,,Výzvt')'Ve Výzvě pakNavrhovateli stanovil lhůflr

k dop lnění/o dstran ění údaj ných n epřesno stí a do lož ení dokumentace do 1 4' |e dna 2020 .

1 8' Dle názoru Navrhovatele VÝzva oředstavuie 7.1 evne excesivní aze sttanv neonravnenv

krok. ien další z obstrukcí vůčizáměrumNavrhovatele. zi ermě motivovanÝ snahou

vvvinout na Navrhovatele nátlak sooienÝ s Prahv na nucenÝ nozemků nod

o1áštíkem údainé vvodního zdroie. odpůrce se Výzvou staví do nepřípadné a neákonné

pozice, přestože si musí být vědom,že je v posta
stanovisko dle $ 149 Správního řádu výlučně v rámci

vení dotčené osoby vydávající závazné
své ákonné kompetence. Tuto však zcela

zásadněpřekračuje a dopouští se tak nezákonného a svévolnéhojednání. Jedná se navíco projev

neuvěřitelného pokrýectví a ignorování skutečného stavu, neboť:

a. pokud odpurce po Navrhovateli požaduje, aby doložen doklad o zachovánl kvality

vody u odstranění nadzemních staveb, kdy zároveň u sousedního, a nyni již
zahajovaného, stavebního záměru v rámci rekonstrukce Nádražní ulice a přeložce sítí a

tramvajové tratinic takovéhonepožadoval a na ochranukvalityvody i ochranuvodního
zdroje zce\a rezignoval, přestože oba záměry spolu bezprostředně souseď a oba se

budou nacházet v identickém ochranném pásmu vodního zďroje, bude-li někdy

v budoucnuvyhlašeno,

b' argumentovat a požadovat respektování ochranných pásem, jež dosud neexistuji je

zjevným excesem' a po hříchu opět diskriminačně aplikovaným jen vůči záměru

N avrhovatele, přičemž N avrhovatel d o ložil hy drogeo logická p osouzení a k ompetenfuií

odbor životnítro prostředí MHMP vydal souhlasné stanovisko k záměruNavrhovatele,
přičemž ten je kompetentním orgán k posouzení této problematilry,

c' rozporování stanoviska DP Metro je opět irelevantní a excesivní, neboť je na DP a
následně na stavebním odboru, aby posouďl dostatečnost předložených stanovisek,

Navrhovatel se zcela standmdně na DP obrátil a obdrŽel předložená stanoviska...

19. Navrhovatel v odkazuie na odnověď na VÝzvu ze dne 1 0. lerlna 2020. kde

etailně zd naln m rlzen7 a

tam detailně vysvětlenv relevantní důvody a doloženaoožadovaná v zákonném

rozsahu. Tato odpověďje součástí spisu a Navrhovatelji zároveňpro přehlednost předkládá

v příloze tohoto podání.

20' odpůrce však především ani po splnění požadavků uvedených ve Výzvě nové stanovisko

nevydal, přestože již znovu uběhly téměř další dva měsíce'

21. Navrhovatel znovu zdůrazňuie. že nové stanovisko Odpůrce ie iedinÝm chvběiícím
stanoviskem. přičemž všechny ostatní orgánv se iiž. souhlasně. zákonnÝm způsobem a
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v přiměřenÝch lhůtách vviádfflv. Uvedené dokládá i výše zmíněná vÝ nt a s tavebníh o odboru
vtČps ze dne 2|.l0'2}lg. již po Navrhovateli jako účastníkovi Íizeni požaduje předložení
stanoviska j iné organizační sloŽry stejného územního celku.

22' Navrhovatel vydání nového stanoviskapo odpůrci opakovaně písemně urgoval, mj' výnlatlt
ze dne 4. záÍi2019 a ze dne 30. |edna2020.

23' Není bez významu, že se souhlasně vyjádřil i odbor životního prostředí MHMP jako organ
kompetentní i z pohledu Vodního zákona a ochrany vod. obdobně bylo ověřeno nezávislýni
hydrogeolo E!,že plánovaná demolice staveb i na ně navazujiciplánovaná výstavby ne ohtrozí
vodní díla v lokalitě, naopak přispějeke z1epšení jejich ochrany. Tato posouzení byla odpůrci
předloženaopakovaně,mj. byly souěástívyzvyNavrhovatele odpůrci zedne4.záti20|9'

24' Z výše uvedeného, zpiiložených dokumentů i ze spisu samotného, je zjevné aprokázané,že
odpůrce je dlouhodobě nečinný, nerespektuj e ani zákonné povinnosti ani závanÉ polgmy a
rozhodnutí svého nadřízeného orgánu a dlouhodobě se dopouští nezákonného, diskriminačrrího
a svévolného jednrání kombinovaného s nečinností ve věci vydaní samotného roáodnutí.

Přflohy 2' vý zv a stavebního odb oru MČP5 ze dne 2 I. lO'2O 19,
3'výzvaNavrhovatele odpůrci ze dne 4'9.2019,
4 ' výzva Navrhovatele odpůrci ze dne 30.L2020,
5. závazné stanovisko odboru životního prostředí MHMP ze dne 15' |edna2020
6. odpověďNawhovatele na Výzvu ze dne 10. ledna2020.

ZávěrečnÝ návrh

25' Navrhovatel se tímto návrhem dovolává, s poukazem na ustanovení $ 80 Správního řádu
ochranv nřed dlouho trvaiící a nezákonnou nečinností odnůrce v uvedené věci.

26. Navrhovatel má legitimní zájemna svýchpozemcichrealizovatýstavbu Polyfunkčního cenfa
Smíchov aza timto účelem již podal na příslušný stavební úřad žádost o povolení odstrarrění
staveb ažádosto vydání územního rozhodnutí.

27 ' odptrce dlouhodobě nedodržuje lhůty stanovené Správním řádem, vznáší vůči Navrhovateli
p o žaďavlq, jež zás adním způso bem p ře s ahuj í ko mp etenc e o dpůrce a v e sv ém dů s ledku jsou
tak jen účelovjirni a svévolnými obstrukcemi směřujícími k poškození legitimních azákonem
chráněných práv Navrhovatele.

28. S odkazem na vše výše uvedené Navrhovatel navrhuje, aby Ministerstvo vnitra čn jam
ústřední správní orgán nadřízený odpůrci v předmětné věci rozhodlo, s odkazem na
ustanovení $ 80 odst.4) Správního řádu tak,že odpůrci zejména přikáže, aby:

a. bezodkladně ode dne doručení příkazu Ministerstva vnitra vydal závazné
stanovisko k dokumentaci pro vydání demoličních prací pro záměr ,,Demo[ce
areálu IDS' Nádražní 8, 10 a|2,Praha5 Smíchov'6 reflektující skutečný skutkoqý
stav a závaznástanoviska ostatních dotčených subjektů, anebo eventuálně

IV
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b. sohledem na dosavadnídlouhodobé obstrukce odpůrce, nedodržování lhůt a
nerespekto v ání závérůMinisterstva vnitra CR' aby

i' usnesením převzal věc a rozhodl namísto nečinného odpůrce, nebo
ii. usnesením pověřil jiný správní orgán vedením předmětného řízení.

CWI Smíchov s.r'o.

Ing. Radek Menšílg jednatel

Přílohy dle textu:

Navědomí:

Městská část Praha 5

Úřad městské části Praha 5

odbor Stavební úřad
Náměstí 14.Íijna4
150 22 Praha 5

Kčj.: MC05 238697l20I9
Sp. zn. MC05/OSU 1944312019 lPka/Sm 1 123

1 ' rozhodnutí stavebního úřadu MHMP ě.j. MHMP 19091 11l20l9, sp. zn. S-MHMP
554I45l20I9/sTR ze dne 18. záŤi20l9
2' v ý zv astavebního o db oru MČP 5 ze dne 2L I0.2o 19,
3. výzva Navrhovatele odpůrci ze dne 4'9.20t9,
4. výzvaNavrhovatele odpůrci ze dne 30'|.2020,
5. závazné stanovisko odboru životního prostřďí MHMP ze dne 15' ledna2020
6' o dp ověď Navrhovatel e na Y ýzvtl ze dne 1 0. leďna 2020'
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