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V Praze dne 30. srpna 2010
Č.j. 28338/2010-31-4

R O Z H O D N U T I

Ministr pro místní rozvoj, jako správní orgán příslušný podle § 14 odst. l zákona č.
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve
znění pozdějších předpisů, podle § 13 odst. l písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, a podle § 95 odst. l a 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
rozhod! ve zkráceném přezkumném řízení podle § 98 a 97 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, na návrh rozkladové komise ustavené podle § 152 odst. 3 téhož zákona, takto:

1. Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj č.j. 16231/2010-83/977 ze dne 17.
června 2010, kterým bylo v odvolacím řízení podle § 90 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, zrušeno rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru dopravy, č.j.
MHMP 141733/2005/DOP - O l/Ta ze dne 29. prosince 2006 a zastaveno jím vedené stavební
řízení, se měrní tak, že výroková část tohoto rozhodnutí

„Ministerstvo pro místní rozvoj, jako správní orgán příslušný podle § 14 odst. l
zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 89 odst. l zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, (dále jen „správní řád"), ve spojení s § 179 odst. l věta druhá správního řádu ve spojení s
§ 118 odst. 3 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů, ve věci odvolání občanského sdružení Za naší budoucnost, IČ 26992442, se sídlem
V Holešovičkách 25, Praha 8 - Libeň, a odvolání občanských sdružení Ateliér pro životní
prostředí, o.s., IČ 69347760, se sídlem Ve Svahu č. 531/1 Praha 4, a občanského sdružení
EKO BŘEVNOV, IČ 67982387, se sídlem Anastázova 23/5, Praha 6, obou zastoupených
JUDr. Petrem Kužvartem, advokátem, se sídlem Za Zelenou liškou 967, Praha 4, proti
rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru dopravy, č.j. MHMP 141733/2005/DOP-
01/Ta ze dne 29. prosince 2006, kterým bylo k žádosti Hlavního města Prahy, se sídlem
Mariánské náměstí 2/2, Praha l, zastoupeného společností Inženýring dopravních staveb, a.s.,
se sídlem Na Moráni 3/360, Praha 2, vydáno stavební povolení pro stavbu označenou jako
provozně ucelená část stavby „MO stavba č. 0079 Špejchar - Pele Tyrolka" v rozsahu objektů
inženýrských sítí a podzemních garáží Letná včetně souvisejících objektů, na vyjmenovaných
pozemcích v katastrálních územích Hradčany, Dejvice, Bubeneč, Holešovice, Trója a Libeň
v Praze 6, 7 a 8, rozhodlo za použití § 90 odst. 5 a § 90 odst. 4 správního řádu takto:



Odvolám občanského sdružení Za naší budoucnost, IC 26992442, se sídlem
V Holešovičkách 25, Praha 8 - Libeň, a odvolání občanských sdružení Ateliér pro životní
prostředí, o.s., IČ 69347760, se sídlem Ve Svahu č. 531/1 Praha 4, a občanského sdružení
EKO BŘEVNOV, IČ 67982387, se sídlem Anastázova 23/5, Praha 6, obou zastoupených
JUDr. Petrem Kužvartem, advokátem, se sídlem Za Zelenou liškou 967, Praha 4 proti
rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru dopravy, č.j. MHMP 141733/2005/DOP
- O l/Ta, ze dne 29. prosince 2006 se zamítají a Jimi napadené rozhodnutí se potvrzuje,

s výjimkou té jeho části, která se týká provozních souborů a stavebních objektů, které
byly dokončeny za právní moci rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj č.j. 13521/2007-
83/O-679/07 ze dne 20. června 2006, přičemž v této části se stavební řízení zastavuje, neboť
žádost se v této části stala v průběhu řízení zjevně bezpředmětnou."

II. Účinky tohoto rozhodnutí, vydaného ve zkráceném přezkumném řízení, nastávají
podle § 99 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ode dne právní moci
přezkoumávaného rozhodnutí.

III. Podle § 85 odst 2 písmu a) ve spojení s § 152 ©dsí. 4 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, se vylučuje odkladný účinek rozkladu proti tomuto rozhodnuti

Účastníkem zkráceného přezkiímného řízení ve smyslu § 27 odst. l zákona č.
500/2004 Sto., správní řád je stavebník, íj. Hlavní město Praha.

o d n č n í :

Ze shromážděných správních spisů bylo zjištěno, že dne 29. prosince 2006 vydal
Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravy (dále jen „magistrát") podle § 66 zákona
č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „starý
stavební zákon") k žádosti Hlavního města Prahy ze dne 30. června 2005 rozhodnutí č.j.
MHMP 141733/2005/DOP - Ol/Ta, kterým povolil stavbu označenou jako provozně ucelená
část stavby „MO stavba č. 0079 Špejchar - Pele Tyrolka" v rozsahu objektů inženýrských sítí
a podzemních garáží Letná, včetně souvisejících objektů, na vyjmenovaných pozemcích
v katastrálních územích Hradčany, Dejvice, Bubeneč, Holešovice, Trója a Libeň v Praze 6,
Praze 7 a Praze 8 (dále také jen „předmětná stavba"). Stavební povolení bylo účastníkům
stavebního řízení doručeno veřejnou vyhláškou dne 17.1edna 2007.

Stavební povolení bylo napadeno odvoláním občanského sdružení Za naši budoucnost
(dále jen „OS ZNB"). Dále napadly stavební povolení společným odvoláním občanská
sdružení Ateliér pro životní prostředí (dále jen „OS AŽP") a EKO BŘEVNOV (dále jen „OS
EKO").

OS ZNB ve svém odvolání mimo jiné namítalo, že vydané stavební povolení je vadné
z hlediska procesního i věcného. Podle jeho názoru bylo stavební povolení věcně nesprávné
zejména z důvodu, že:



- stavební úřad si v dané věci neopatřil komplexní analýzu a prognózu následků (dopravní
zátěže) plynoucích z předmětné stavby (resp. z celé stavby tzv. Městského okruhu);
předmětná stavba úzce souvisí s dalšími stavbami pozemních komunikací a komplexní
analýza a prognóza následků (resp. dopravní zátěže) je tedy nutná; v této souvislosti
namítá, že předložilo důkazy (např. „důkaz od MŽP-ČHÚ"; zřejmě je tím myšlen dopis
od Českého hydrometeorologického ústavu zn. OČO-117/06 ze dne 21. dubna 2006) o
tom, že oblast kolem ulice V Holešovičkách je již v současné době zatížena imisemi
včetně hluku, že vykazuje již nyní vysoký počet dopravních nehod apod.;

- nebylo vzato v úvahu, že oblast kolem ulice V Holešovičkách je významnou památkově
chráněnou oblastí, je zde velká nemocnice a intenzita dopravy v dané oblasti již nyní
překračuje kapacitu, pro kterou byla oblast (resp. zřejmě ulice V Holešovičkách)
v minulosti projektována, příp. kolaudována;

- nebylo vzato v úvahu, že účastníkům řízení jsou odepírány informace ze strany
soukromých společností, organizací a institucí, které údajně „magistrát" zřizuje;

- do spisu nebyl založen návrh občanského sdružení na změnu územního plánu Hlavního
města Prahy;

- magistrát nevyhodnotil podklady potvrzující vysoké znečištění ovzduší v oblasti ulice V
Holešovičkách a nepřijal na jejich základě odpovídající závěry; občanské sdružení v této
souvislosti v odvolání uvádí, že zajistilo „pro srovnání další měření imisí prostřednictvím
společnosti SVUOM, které rovněž potvrzuje závažné narušování životního prostředí v
oblasti";

- podklady, z nichž vycházel zejména orgán ochrany ovzduší, chybně řadí lokalitu kolem
ulice V Holešovičkách mezi místa s nižším ekologickým zatížením;

- stavební povolení je v rozporu s územním plánem Hlavního města Prahy, protože chybí
návaznost na stavbu silničního okruhu kolem Prahy; ve stavebním řízení spatřuje „aspekt
podjatosti";

- stavební povolení se sice opírá o souhlasné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví
ze dne 18. září 2006, dle jeho názoru však byla pominuta skutečnost, že tento orgán také
podpořil návrh OS ZNB na změnu územního plánu; z toho poté dovozuje, že pokud
příslušný orgán podpořil jiné (alternativní) řešení v části Pele - Tyrolka na úrovni změny
územního plánu, nemohl se stavbou souhlasit.

Procesní pochybení spatřuje OS ZNB zejména v tom, že stavební úřad v daném
případě přiznal postavení účastníků stavebního řízení osobám, které mají vlastnická práva
k dotčeným pozemkům a stavbám, a dále vlastníkům pozemků a staveb, které s pozemky
dotčenými předmětnou stavbou přímo sousedí, nikoliv ale vlastníkům vzdálenějších
nemovitostí. V dalších bodech svého odvolání vyjádřilo OS ZNB zejména nesouhlas s tím, jak
bylo stavebním úřadem rozhodnuto o jím uplatněných námitkách, zejména namítlo, že
například stavba Městského okruhu nebyla posouzena v procesu EIA, byla vadně projednána
jako místní komunikace a že nemá návaznost na další stavby pozemních komunikací apod.



OS AŽP a OS EKO ve svém společném odvolání namítala zejména neúplnost,
nesrozumitelnost a nepřesvědčivost výroku stavebního povolení a nezpůsobilost stavebního
povolení nabýt právní moci. Dále namítla, že byla nezákonně vyřešena otázka podjatosti.

V dalších bodech odvolání zejména uvedla, že:

- z obsahu správního spisu vyplývá, že většina vyjádření správců sítí technického
vybavení již není aktuální;

- z ustanoveni § 62 odst. 4 starého stavebního zákona vyplývá povinnost stavebního
úřadu přezkoumat žádost o stavební povolení i z hlediska těch aspektů, které mohly být
nebo byly projednány v územním řízení, že stavební úřad nemůže s odkazem na
koncentrační zásadu podle § 61 odst. l starého stavebního zákona odmítnout námitky,
které mohly být uplatněny při projednání územního plánu nebo v územním řízení, pokud
je v nich poukazováno na porušení zákona a platných předpisů a na možné naplnění
důvodů pro zamítnutí žádosti o stavební povolení, a že své zákonné povinnosti
přezkoumat otázky možného ohrožení veřejných zájmů se nemůže stavební úřad zbavit
odkazem na stanoviska dotčených orgánů státní správy;

- stavba vede ve svém celku k uskutečnění škodlivého a nesprávného dopravního řešení, a
to „dálničního" průrazu městem srovnatelného s takzvanou „severojižní magistrálou", a
že není rozhodné, že trasa je vedena většinou v tunelu; v navazujících bodech pak obsáhle
argumentují, že nelze než stavební povolení zrušit, žádost o stavební povolení zamítnout
a ukončit přípravy stavby zejména proto, že výstavba severní části Městského okruhu
bude mít negativní vliv na navazující pozemní komunikace, že projektová dokumentace
stavby Městského okruhu vadně počítá s tím, že tranzitní doprava bude odvedena jinam
apod.;

- dále uvedla, že v úseku Městského okruhu situovaném východně od mimoúrovňové
křižovatky Trója nejsou dodrženy obecné technické požadavky, a že posledně uvedený
úsek se nachází zčásti v průtočném záplavovém území, kde nebude chráněn před
povodněmi, a zčásti též v aktivni zóně záplavového území, podle názoru OS AŽP a OS
EKO v rozporu se zákonem č. 254/2001 Sb.;

- dále uvedla, že vydání stavebního povolení považují za nemožné i přesto, že je v
souladu s územním plánem Hlavního města Prahy, který však označují za chybný; jako
důvod uvádějí další zhoršení znečištění životního prostředí v okolí ulice V
Holešovičkách;

- obě občanská sdružení též vyjádřila nesouhlas s tím, jak se stavební úřad vypořádal s
námitkami, které uplatnila v řízení;

- dále požadují přezkoumání správnosti a zákonnosti závazných stanovisek orgánu
ochrany veřejného zdraví ze dne 20. května 2005 a 18. září 2006, a taktéž stanoviska
orgánu ochrany ovzduší ze dne 18. května 2005, a to v režimu § 149 odst. 4 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, (dále jen "správní řád"), které by bylo aplikováno ve smyslu §
180 odst. l téhož zákona.

- závěrem odvolání obě občanská sdružení vyjádřila požadavek, aby stavební povolení
bylo řádně a v obsahové úplnosti doručeno, poté aby je ministerstvo zrušilo a pověřilo ve



smyslu § 180 odst. l a § 131 odst. 4 správního řádu jiný správní orgán téže věcné
působnosti a téhož stupně, který danou věc nově projedná a rozhodne s přihlédnutím k
ustanovení § 62 odst. 4 starého stavebního zákona.

Na základě shora uvedených odvolání Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen
„ministerstvo") přezkoumalo stavební povolení v odvolacím řízení v rozsahu dle § 59 odst. l
zákona č. 71/1967 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „starý správní řád"), a to s
přihlédnutím k ustanovení § 179 odst. l správního řádu, dle kterého se řízení, která nebyla
pravomocně skončena před účinností tohoto zákona, dokončí podle dosavadních předpisů.

Rozhodnutím č.j. 13521/2007-83/O-679/07 ze dne 20. června 2007 dle § 59 odst. 2
starého správního řádu pak výrok stavebního povolení částečně změnilo a ve zbytku stavební
povolení potvrdilo. Toto rozhodnutí o podaných odvoláních (a tudíž i samotné stavební
povolení) nabylo právní moci dne 11.července 2007.

Rozhodnutí ministerstva č.j. 13521/2007-83/O-679/07 ze dne 20. června 2007 napadlo
u Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud") správní žalobou OS ZNB. Městský
soud o správní žalobě OS ZNB rozhodl nejprve rozsudkem č.j. 11 Ca 211/2007-98 ze dne 24.
dubna 2008, jímž dle § 78 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s."), žalobou napadené rozhodnutí ministerstva ze dne 20.
června 2007 zrušil a věc vrátil ministerstvu k dalšímu řízení. Uvedený rozsudek městského
soudu ze dne 24. dubna 2008 napadlo ministerstvo kasační stížností, které Nejvyšší správní
soud (dále také jen „NSS") vyhověl a rozsudkem č.j. 2 As 69/2008-148 ze dne 4. února 2009
rozsudek městského soudu ze dne 24. dubna 2008 zrušil a věc vrátil městskému soudu k
dalšímu řízení.

V návaznosti na to vydal městský soud další rozsudek č.j. 11 Ca 211/2007-176 ze dne
21. dubna 2009 (právní moci nabyl dne 22. května 2009), kterým opět zrušil rozhodnutí
ministerstva č.j. 13521/2007-83/O-679/07 ze dne 20. června 2007 a věc vrátil ministerstvu k
dalšímu řízení. Městský soud dospěl k závěru, že rozhodnutí ministerstva bylo částečně
nepřezkoumatelné pro nedostatek odůvodnění, jelikož se dle soudu:

- dostatečně nezabývalo odvolací námitkou, ve které OS ZNB namítalo, že nebyla
zpracována prognóza a analýza dopravní zátěže v souvislosti s povolovanou stavbou, a

- nevypořádalo s odvolací námitkou OS ZNB, že magistrát žádným způsobem
nehodnotil důkazy předložené OS ZNB, a to konkrétně měření
„Hydrometeorologického ústavu" a blíže nespecifikovaný materiál „společnosti
SVÚOM".

Rovněž výše uvedený rozsudek městského soudu ze dne 21. dubna 2009 napadlo
ministerstvo kasační stížností, kterou však NSS rozsudkem č.j. 2 As 60/2009-218 ze dne
24.února2010zamítl.

Ministerstvo následně usnesením č.j. 15967/2010-83/952 ze dne 27. dubna 2010
dožádalo podle § 13 správního řádu magistrát o provedení úkonu ohledání na místě předmětné
stavby. Dne 5. května 2010 obdrželo ke shora uvedenému dožádání sdělení magistrátu č.j.
MHMP 381647/2010/DOP-Ol/Ra,Za ze dne 3. května 2010. Ze sdělení magistrátu vyplývá,



že část předmětné stavby byla ke dni kontrolní prohlídky stavby, tj. ke dni 16. dubna 2010, již
zrealizována, příp. je ve stadiu realizace.

Na základě výše uvedených skutečností pak ministerstvo dne 17. června 2010 vydalo
rozhodnutí č.j. 16231/2010-83/977, kterým podle ustanovení § 90 odst. 4 správního řádu
zrušilo rozhodnutí magistrátu č.j. MHMP 141733/2005/DOP-Ol/Ta ze dne 29. prosince 2006
a řízení zastavilo.

V odůvodnění pak mimo jiné uvedlo, že v dalším řízení o povolení předmětné stavby,
resp. v řízení o odvoláních proti stavebnímu povolení, je povinno postupovat dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „nový
stavební zákon") a nikoli dle starého stavebního zákona. Ministerstvo dále
v přezkoumávaném rozhodnutí dospělo k závěru, že ve vztahu k předmětné stavbě je třeba
dále postupovat dle § 129 odst. 3 nového stavebního zákona, tedy aby příslušný stavební úřad
zahájil řízení o odstranění stavby. Ministerstvo tak dospělo k závěru, že postupu dle § 129
odst. 3 nového stavebního zákona (tj. zahájení řízení o odstranění stavby) brání probíhající
stavební řízení, a proto se rozhodlo dle § 90 odst. 4 správního řádu stavební povolení zrušit a
řízení zastavit.

Dne 9. srpna 2010 jsem obdržel od Hlavního města Prahy (dále jen „stavebník"),
zastoupeného JUDr. Karlem Muzikářem, LL.M, advokátem, podnět k provedení
přezkumného řízení rozhodnutí ministerstva č.j. 16231/2010-83/977 ze dne 17. června 2010.

V tomto podnětu namítá, že rozhodnutí ministerstva je nezákonné, jelikož mělo v
odvolacím řízení postupovat dle starého stavebního zákona a nikoli dle nového stavebního
zákona. Podle stavebníka dále nebyly dány podmínky pro postup dle § 129 odst. 3 nového
stavebního zákona (ani dle ekvivalentních ustanovení starého stavebního zákona), a tudíž ani
nebyly splněny podmínky pro zrušení stavebního povolení a zastavení stavebního řízení dle §
90 odst. 4 správního řádu. Stavebník uvádí, že ministerstvo se jakožto odvolací správní orgán
mělo v souladu se závazným právním názorem městského soudu vyjádřeným v rozsudku ze
dne 21. dubna 2009 vypořádat s částečnou nepřezkoumatelností svého rozhodnutí a mělo
napravit nedostatky odůvodnění vytýkané v rozsudku městského soudu ze dne 21. dubna
2009, což v rozporu se zákonem neučinilo.

Ve věci je třeba nejprve uvést několik obecných poznámek týkajících se přezkumného
řízení.

Přezkoumání rozhodnutí ministerstva přísluší podle § 95 odst. 6 správního řádu,
s výjimkou případné „autoremedury" podle § 95 odst. 2 správního řádu, ministrovi pro místní
rozvoj (dále jen „ministr"), který tak činí na základě návrhu jím ustavené rozkladové komise.
Rozhodnutí v přezkumném řízení lze vydat pouze tehdy, bylo-li přezkoumávané rozhodnutí
vydáno v rozporu s právními předpisy. Přezkumný orgán přitom vychází z právního a
skutkového stavu v době vydání přezkoumávaného rozhodnutí, přičemž k procesním vadám
se přihlíží dle § 96 odst. 2 správního řádu pouze tehdy, mohly-li mít vliv na zákonnost nebo
věcnou správnost přezkoumávaného rozhodnutí. V přezkumném řízení, v němž je
přezkoumáváno rozhodnutí odvolacího správního orgánu, lze přezkoumat i rozhodnutí vydané
správním orgánem 1. stupně (§ 95 odst. 3 správního řádu). Na zahájení přezkumného řízení



není právní nárok, správní orgán je zahajuje výlučně zmoci úřední (jde o prostředek
správního dozoru).

Správní řád v § 98 stanoví, že je-li porušení právního předpisu zjevné ze spisového
materiálu, jsou splněny ostatní podmínky pro přezkumné řízení a není zapotřebí vysvětlení
účastníků řízení, může správní orgán provést zkrácené přezkumné řízení. Dokazování se
neprovádí, prvním úkonem v řízení je vydání rozhodnutí podle § 97 odst. 3 správního řádu.

Podle výše uvedených zákonem stanovených kritérií přezkoumala napadené
rozhodnutí ministerstva mnou ustavená rozkladová komise, složená z šesti odborníků
působících mimo ministerstvo. Na základě správních spisů týkajících se věci, předložených
ministerstvem byla přezkoumána zákonnost rozhodnutí ministerstva, jakož i průběh řízení.

Po posouzení všech okolností případu je třeba konstatovat, že podnět k přezkoumání
rozhodnutí ministerstva je důvodný.

Ze spisového materiálu totiž zjevně vyplývá, že stavební řízení bylo zahájeno dne
SO.června 2005, tj. za účinnosti starého stavebního zákona. Z přechodného ustanovení § 190
odst. 3 nového stavebního zákona pak plyne, že stavební řízení zahájené před účinností
nového stavebního zákona (tj. v zásadě před 1. lednem 2007, jako je tomu v daném případě)
se dokončí podle dosavadních právních předpisů, tj. dle starého stavebního zákona (s určitými
výjimkami stanovenými v § 190 odst. 3 nového stavebního zákona, které se však na danou
situaci nevztahují). Pokud ve stavebním řízení zahájeném za účinnosti starého stavebního
zákona bylo odvolacím správním orgánem vydáno rozhodnutí, které nabylo právní moci a
které bylo následně již za účinnosti nového stavebního zákona zrušeno soudem a vráceno k
dalšímu řízení, nemá to vliv na skutečnost, že po vrácení věci odvolacímu správnímu orgánu k
dalšímu řízení se stále jedná o stavební řízení zahájené dle starého stavebního zákona, a ve
smyslu § 190 odst. 3 je tedy třeba takové řízení dle starého stavebního zákona také dokončit.
To potvrzuje i aktuální judikatura Nejvyššího správního soudu k tomuto ustanovení, a sice
rozsudek NSS ze dne 4. února 2009 č.j. l As 79/2008-128, publikovaný též ve Sb. NSS č.
1815/2009 nebo rozsudek téhož soudu č.j. l As 81/2008-100 z l í . února 2009, ve kterých
tento soud shodně uvedl (šlo přitom o situaci z procesního hlediska prakticky totožnou, jaká
nastala v nyní posuzovaném případě), že „nastane situace, že nebude existovat pravomocné
územní rozhodnutí. Správní orgán proto bude muset pokračovat v územním řízení, a to dle
starého stavebního zákona. Přechodná ustanovení k zákonu č. 183/2006 Sb. (nový stavební
zákon) totiž v § 190 odst. 3 stanoví, že řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti nového
stavebního zákona (tj. před 1. lednem 2007) se dokončí podle dosavadních právních předpisů,
přičemž na tento případ se nevztahuje žádná z výjimek předvídaných tímto ustanovením.
Územní řízení bylo zahájeno dne 27. června 2003, tj. přede dnem nabytí účinnosti nového
stavebního zákona, na čemž nic nemění ani skutečnost, že bylo dvakrát pravomocně ukončeno
rozhodnutím stěžovatele. Jestliže správní soud zruší pravomocné rozhodnutí, vrací se věc do
stádia odvolacího řízení (popí. řízení v I. stupni), přičemž správní orgány jsou povinny řízení
opětovně ukončit vydáním nového rozhodnutí. Řízení se stále vede o původní žádosti, jejímž
podáním se datuje zahájení územního řízení (§ 18 odst. 2 starého správního řádu).". Kromě
toho lze mít obecně jistě za to, že správní řízení vedené poté, co soud zrušil pravomocné
správní rozhodnutí, je svou povahou daleko spíše řízením opakovaným než řízením novým,
což platí zejména tehdy, bylo-li správní rozhodnutí zrušeno z procesních důvodů, přičemž jiný
přístup by vedl k absurdním důsledkům.



Jelikož ministerstvo v odvolacím řízení postupovalo dle nového stavebního zákona, je
zjevné, že postupovalo v rozporu s právními předpisy, konkrétně s ustanovením § 190 odst. 3
nového stavebního zákona.

V posuzovaném správním řízení je naopak třeba, jak správně učinilo i ministerstvo,
postupovat podle správního řádu (ač bylo správní řízení zahájeno ještě podle starého
správního řádu), a to s odkazem na § 179 odst. l správního řádu a zásadu, podle níž se
v případě procesních předpisů postupuje vždy podle předpisu účinného v době rozhodování,
ledaže by přechodná ustanovení nového procesního předpisu stanovila výslovně opak, což
však není případ nového správního řádu, jak potvrzuje i judikatura Nejvyššího správního
soudu (Sb. NSS č. 1683/2008, resp. rozhodnutí tohoto soudu č.j. l Azs 55/2006-60).

Ze spisového materiálu je dále zjevné i další porušení právních předpisů v souvislosti
s rozhodnutím ministerstva. V daném případě totiž nebyly splněny podmínky pro postup dle §
129 odst. 3 nového stavebního zákona (ani pro postup podle § 88 odst. 2 starého stavebního
zákona). Postup dle § 129 odst. 3 nového stavebního zákona je totiž přípustný pouze ve
vztahu ke stavbám, které byly zahájeny (či vybudovány) bez rozhodnutí či opatření
vyžadovaného novým stavebním zákonem anebo pokud by se jednalo o stavby prováděné či
již provedené v rozporu se stavebním povolením. Dané ustanovení § 129 odst. 3 nového
stavebního zákona však nelze aplikovat, a to ani cestou analogie, ve vztahu ke stavbám, které
byly zahájeny na základě pravomocného stavebního povolení a jsou podle takového
pravomocného stavebního povolení realizovány, či již dokonce byly dokončeny, jako je tomu
ve zkoumaném případě (srov. k tomu rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8.února 2001
sp.zn. 22 Cdo 1819/99). V případě zrušení (pravomocného) stavebního povolení lze podle §
129 nového stavebního zákona nařídit stavebníkovi, popřípadě s jeho souhlasem jiné osobě,
odstranění stavby pouze u stavby, u níž bylo stavební povolení zrušeno podle § 176 odst. 5 a
stavbu nelze zachovat. V jiných případech, tzn. ani v případě zrušení pravomocného
stavebního povolení na základě rozhodnutí soudu ve správním soudnictví (nebo v podobné
situaci v případě zrušení pravomocného stavebního povolení na základě rozhodnutí
nadřízeného orgánu vpřezkumném řízení) nelze odstranění stavby na základě § 129 nového
stavebního zákona nařídit (a nebylo tak možné učinit ani na základě § 88 starého stavebního
zákona, který umožňoval nařídit odstranění stavby, k níž bylo stavební povolení zrušeno
pouze s odkazem na § 102 odst. 4 starého stavebního zákona, v j mých případech však
nikoliv). Stavební úřady jako správní orgány vykonávající státní moc přitom mohou činit jen
to, co jim zákon výslovně činit umožňuje a v rozsahu zákonem stanoveném (či. 2 odst. 3
Ústavy), připadnou absenci kompetenčních ustanovení proto nelze nahrazovat analogií
(především ne analogií v neprospěch účastníka řízení jako v tomto případě) či extenzivním
výkladem těch existujících. Je třeba si uvědomit, že stavební povolení se jak ve správním
soudnictví, tak v přezkumném řízení ruší jakožto rozhodnutí přiznávající právo zásadně ex
nunc, tzn. až od okamžiku nabytí právní moci zrušujícího rozhodnutí. Tak jako jiné správní
akty, resp. akty orgánů veřejné moci, je však i ono nadáno presumpcí správnosti od okamžiku
své právní moci až do okamžiku svého zrušení, a proto ten, kdo podle něj postupuje, jedná
v souladu se zákonem a v důvěře v právo. Postup správního orgánu, který by na tyto případy
aplikoval ustanovení o odstranění stavby prováděné nebo provedené bez stavebního povolení,
by znamenal zpochybnění účinků pravomocného stavebního povolení v době od jeho právní
moci do právní moci rozhodnutí, kterým bylo zrušeno (něco jiného pochopitelně je, pokud by
byla stavba prováděna v rozporu se stavebním povolením, nebo sice v souladu s ním, ale po
právní moci rozhodnutí, kterým bylo stavební povolení zrušeno, v tomto případě už by o
stavbu prováděnou bez stavebního povolení, resp. v rozporu s ním, šlo). Takový postup by (s
výjimkou v závorce zmíněných případů) byl v rozporu jak se zásadou legality, vzhledem



k absenci hmotněprávního ustanovení takový postup výslovně umožňujícího, tak v rozporu se
zásadou ochrany práv nabytých v dobré víře (jedinou možnou výjimkou by snad mohla být
situace předpokládaná obecně v § 99 odst. 3 správního řádu, tzn. případ, kdy by bylo povolení
vydáno na základě nesprávných či neúplných údajů žadatele a kdy je možné zrušit i
rozhodnutí přiznávající právo se zpětnými účinky, což však se netýká posuzovaného případu).

Z hlediska čistě procesního potom v daném případě nebylo ani možné zastavit správní
řízení ve fázi řízení odvolacího na základě § 90 odst. 4 správního řádu s odkazem na § 48
odst. l správního řádu, tzn. jinými slovy s odkazem na § 66 odst. l písm. e) správního řádu.
Podle tohoto ustanovení je důvodem zastavení správního řízení skutečnost, že správní orgán,
který vede řízení, zjistí překážku podle § 48 odst. l tohoto zákona, tzn. zjistí že o téže věci
bylo již dříve z téhož důvodu zahájeno řízení u jiného správního orgánu. Taková situace však
v daném případě nenastala, neboť o téže věci a z téhož důvodu u jiného správního orgánu
žádné řízení neběží a neběželo, aby na základě toho bylo možné zastavit (v důsledku
rozhodnutí soudu znovuotevřené) stavební řízení ve fázi odvolacího řízení. Ministerstvo to
ostatně v přezkoumávaném rozhodnutí ani netvrdilo, když argumentovalo tak, že pro postup
podle § 129 odst. 3 nového stavebního zákona je nutnou podmínkou ukončení probíhajícího
stavebního řízení ve fázi odvolacího řízení, a to s odkazem na překážku řízení podle § 48 odst.
l správního řádu. To ale znamená, že šlo o postup přesně obrácený, než jaký předpokládá
dané ustanovení, tzn. že v daném případě bylo nejprve zastaveno jedno řízení, aby mohlo být
jiné zahájeno a nikoliv, jak to předpokládá zákon, zastaveno řízení z toho důvodu, že jiné
řízení již v dané věci probíhá. Navíc ještě i pokud by tomu tak bylo, tzn. pokud by bylo
zastavováno stavební řízení z důvodu probíhajícího řízení podle § 129 nového stavebního
zákona, případně obráceně, nebyla by splněna podmínka vyplývající z § 48 odst. l správního
řádu, tzn. aby šlo o řízení vedené v téže věci a z téhož důvodu, neboť stavební řízení a řízení o
odstranění stavby v téže věci ani z téhož důvodu vedena nejsou (taková podmínka by byla
splněna, jen pokud jde o stavební řízení a vedle něho řízení podle § 129 odst. 3 věta druhá
nového stavebního zákona, o takovou situaci však v daném případě nešlo). Zastavit správní
řízení na základě § 90 odst. 4 stavebního zákona a zrušit vydané stavební povolení proto
z tohoto důvodu možné nebylo.

Konečně ze spisového materiálu vyplývá další zjevné porušení právních předpisů,
protože ministerstvo v rozporu s § 78 odst. 5 s.ř.s. nerespektovalo závazný právní názor
vyslovený městským soudem v rozsudku ze dne 21. dubna 2009 a řádně se nevypořádalo s
odvolacími námitkami OS ZNB vyjmenovanými městským soudem v tomto rozsudku.

Lze tedy shrnout, že porušení právních předpisů v rozhodnutí ministerstva je zjevné ze
spisového materiálu. Dále jsou splněny i ostatní podmínky pro zkrácené přezkumné řízení,
zejména je přezkumné řízení přípustné ve smyslu § 94 odst. 2 správního řádu, a jsou taktéž
splněny podmínky ve smyslu § 96 odst. l a § 97 odst. 2 správního řádu. Vzhledem k
charakteru porušení právních předpisů v rozhodnutí ministerstva taktéž není zapotřebí
vysvětlení účastníků ani není třeba provádět dokazování. Zkrácené přezkumné řízení je
namístě s ohledem na zásady vyjádřené v § 6 správní řádu (tj. dle kterých správní orgán
vyřizuje věci bez zbytečných průtahů, postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady
a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje). Proto jsem na základě návrhu rozkladové
komise provedl zkrácené přezkumné řízení ve smyslu § 98 správního řádu a taktéž na základě
návrhu rozkladové komise jsem dle § 97 odst. 3 správního řádu vydal rozhodnutí, jak je
uvedeno ve výroku shora.



Tímto rozhodnutím ve zkráceném přezkumném řízení se mění výrok rozhodnutí
ministerstva 16231/2010/-83/977 ze dne 17. června 2010 ve věci odvolání OS ZNB, OS AŽP
a OS EKO. Daný postup je v souladu s § 97 odst. 3 správního řádu a v souladu s principy
vyjádřenými v § 2 , § 3 a § 6 správního řádu. Spisový materiál umožňuje přímo rozhodnutí
ministerstva změnit bez toho, že by bylo nutné celou věc vracet ministerstvu k dalšímu řízení,
jakožto odvolacímu správnímu orgánu. V této souvislosti je nicméně zejména nutné znovu
posoudit stavební povolení a zejména vypořádat odvolací námitky OS ZNB, OS AŽP a OS
EKO, a to zvláště s ohledem na závazný právní názor městského soudu vyjádřený ve vztahu k
námitkám OS ZNB v jeho rozsudku ze dne 21.dubna 2009 (a potvrzeným rozsudkem NSS ze
dne 24. února 2010), a to (v souladu s přechodnými ustanoveními nového stavebního zákona)
podle starého stavebního zákona.

Ke stavebnímu povolení, k odvoláním a odvolacím námitkám OS ZNB, OS AŽP a OS
EKO uvádím následující.

O obsahu podaných odvolání byli podle § 56 starého správního řádu vyrozuměni
veřejnou vyhláškou ostatní účastníci řízení a vyzváni, aby se k němu ve stanovené lhůtě
vyjádřili. Tohoto svého práva využil stavebník, který předně uvedl, že městský okruh je
součástí závazné části územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy, schváleného
zastupitelstvem hlavního města Prahy, v níž je vymezen jako veřejně prospěšná stavba, a že
o umístění souboru staveb městského okruhu bylo již pravomocně rozhodnuto. Dále uvedl, že
městský okruh řeší vedení městské nikoliv tranzitní dopravy, tedy dopravy, která ve městě
existuje, vzniká a bude vznikat i nadále, a kterou nelze z města vytlačit, neboť v něm je její
zdroj a cíl, a že nedojde-li k uskutečnění městského okruhu, dojde ke zhoršení již existujících
negativních vlivů z dopravy. Právě z důvodu minimalizace vlivů dopravy na životní prostředí
byla i za cenu vyšších stavebních a provozních nákladů pro Hlavní město Prahu zvolena v
úseku Myslbekova - Pele Tyrolka tunelová varianta, a že přes tuto skutečnost dochází, podle
jeho názoru neopodstatněným prodlužováním schvalovacího procesu, k oddálení uskutečnění
této dopravně důležité stavby a tedy i nárůstu její ceny vlivem inflace. Ve vyjádření k
jednotlivým bodům odvolání OS AŽP a OS EKO uvedl stavebník argumenty k vyvrácení
tvrzení o vadném doručení a nesrozumitelnosti a nepřesvědčivosti stavebního povolení, tvrzení
o „propadlých" vyjádřeních provozovatelů sítí technického vybavení označil za nepravdivé a
navíc jdoucí nad rámec hlavního poslání odvolatelů, tj. ochrany přírody a krajiny, v zájmu
které je založeno jejich účastenství v řízení. K ostatním námitkám uvedeným v odvolání OS
AŽP a OS EKO konstatoval, že se netýkají předmětné stavby. Totéž konstatoval ke všem
námitkám uvedeným v odvolání OS ZNB.

K odvolání OS ZNB se vyjádřili též vlastník stavby č.p. 1400 na pozemku č.parc. 817
katastrální území Libeň v ulici V Holešovičkách č.or. 7 v Praze 8 - obchodní společnost
Albion systems, s.r.o., se sídlem tamtéž, jednající jednatelem Ing. Karlem Němečkem,
spoluvlastnice stavby č.p. 1444 na pozemku č.parc. 827 katastrální území Libeň v ulici
V Holešovičkách č.or. 6 v Praze 8 - Ing. Helena Žáčkova (bytem Na Truhlářce 8/2068, Libeň,
Praha 8), vlastník stavby č.p. 1159 na pozemku č.parc. 958 katastrální území Libeň v ulici
V Holešovičkách č.or. 23 v Praze 8 - pan Miroslav Anger, bytem Petrovice I. č.p. 96, pošta
Čáslav (adresa pro doručováni Myslíkova 18, Praha 2) a občanské sdružení Libeňský ostrov,
se sídlem nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3, jednající předsedkyní Lig. Boženou Pátkovou,
a shodně (obsahově totožnými vyjádřeními) vyslovili odvolání OS ZNB podporu. Ing. Helena
Žáčkova a občanské sdruženi Libeňský ostrov tak učinily pouze prostřednictvím veřejné
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datové sítě bez použiti zaručeného elektronického podpisu, aniž by doplnily svá vyjádření
způsobem stanoveným v § 19 odst. l starého správního řádu. Co se týká vyjádření pana
Miroslava Angera, je třeba poznamenat, že magistrát usnesením ze dne 14. prosince 2006
rozhodl, že jmenovaný není účastníkem řízení v dané věci.

Obě odvolání pak v podaných vyjádřeních podpořili Mgr. Robert Hanuš, bytem
V Holešovičkách 6/1444, Libeň, Praha 8, jakožto „obyvatel domu č.p. 1444 v ulici
V Holešovičkách", a občanské sdružení Trója dětem, se sídlem Trojská 191/36, Praha 7 -
Trója. Zde je třeba uvést, že Mgr. Robertu Hanušovi postavení účastníka řízení nesvědčí,
neboť § 59 odst. 4 starého stavebního zákona výslovně stanoví, že nájemci bytů a nebytových
prostor nejsou účastníky stavebního řízeni. Pokud jde o občanské sdružení Trója dětem, z
obsahu spisu nevyplývá, že v jeho případě byly splněny podmínky stanovené v § 70 odst. 2 a 3
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v původně platném znění (dále jen
„zákon o ochraně přírody a krajiny"), za kterých mají občanská sdruženi právo účastnit se
stavebního řízení, a ani ono samo své oprávnění účastnit se řízeni nikterak netvrdí.

Ve svém stanovisku k podaným odvoláním pak magistrát uvádí, že odvolatelé
vycházejí ze skutečnosti, že předmětná stavba je stavbou souboru staveb umístěných
rozhodnutím č.j. MHMP/131247/Ol/OUR/DI/Š ze dne 8. července 2002 jako stavba 0079.
Upozornil, že pro stavbu komunikací a jejich součástí vydal jako speciální stavební úřad
stavební povolení č.j. MHMP 141756/2005/SP/DOP-Ol/Ar ze dne 27. listopadu 2006 a pro
stavbu a stavební úpravy tramvajové dráhy, rovněž jako speciální stavební úřad, stavební
povolení č.j. MHMP 141753/2005/DOP-Ol/La,Lh ze dne 29. listopadu 2006, s tím, že proti
oběma uvedeným rozhodnutím se odvolala tatáž občanská sdružení a že u Ministerstva
dopravy (příslušného k přezkoumání rozhodnutí magistrálu ve věcech náležejících do
působnosti silničního správního úřadu a drážního úřadu jakožto speciálních stavebních úřadů)
probíhá odvolací řízení. Dále uvedl, že odvolání podaná proti stavebnímu povolení, které
vydal jako obecný stavební úřad, jsou v podstatě shodná s odvoláními, kterými byla napadena
výše uvedená stavební povolení ze dne 27. a 29. listopadu 2006, že opakují námitky uvedené
již v odvolání proti územnímu rozhodnutí, a že nesměřují proti předmětu stavebního povolení,
kterým jsou přeložky inženýrských sítí a stavba podzemních garáží na Letné. Odvolání OS
ZNB považuje za nedůvodné a neopodstatněné. Uvedl, že se všemi námitkami vznesenými OS
ZNB se řádně vypořádal ve stavebním povolení. Pokud jde o odvolání OS AŽP a OS EKO
uvedl, že se ztotožňuje se stanoviskem, které k odvolání poskytl stavebník. V podaných
odvoláních spatřuje shodně se stavebníkem záměr prodlužovat povolovací řízení a oddalovat
realizaci stavby, která má minimalizovat negativní vlivy dopravy v Praze na životní prostředí.

Podaná odvolání jsem posoudil z hlediska jejich přípustnosti a včasnosti a ověřil jsem,
že OS AŽP, OS EKO i OS ZNB oznámila svou účast ve stavebním řízení v souladu se
zákonem. Odvolání jsou tedy přípustná, neboť byla podána účastníky řízení proti rozhodnutí,
jehož přezkum v odvolacím řízeni zákon nevylučuje. Dále jsem ověřil, že stavební povolení
bylo účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou dne 17. ledna 2007. Jak shora uvedeno,
OS ZNB podalo odvolání dne 31. ledna 2007, tj. v zákonem stanovené patnáctidenní lhůtě.
Včasné je i společné odvolání OS AŽP a OS EKO, neboť bylo podáno k poštovní přepravě
dne 1. února 2007 (a téhož dne také prostřednictvím veřejné datové sítě).

Následně jsem přezkoumal stavební povolení a řízení, které jeho vydání předcházelo.
Ze spisu vyplývá, že stavebník podal žádost o stavební povolení dne 30. června 2005. Jelikož
předložená žádost neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, vyzval
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magistrát stavebníka výzvou ze dne 7. září 2005 k doplnění žádosti ve lhůtě do 30. prosince
2005 a současně rozhodnutím přerušil řízení, přičemž stavebníka upozornil, že stavební řízení
podle § 60 odst. 2 starého stavebního zákona zastaví, nebude-li žádost ve stanovené lhůtě
požadovaným způsobem doplněna. Stavebník doplnil žádost dne 23. prosince 2005. Magistrát
konstatoval, že stavebník nedoplnil žádost v požadovaném rozsahu a že předložená žádost ani
po doplnění neposkytuje dostatečný podklad k řádnému posouzení předmětné stavby, a proto
výzvou ze dne 28. prosince 2005 opětovně vyzval stavebníka k doplnění žádosti ve lhůtě do
31. března 2006 a uvedl, že tímto se lhůta k doplnění žádosti určená magistrátem se
prodlužuje, a že přerušení stavebního řízení trvá. Současně magistrát informoval o zahájení
stavebního řízeni občanská sdružení. Kromě OS ZNB, OS AŽP a OS ÉRO oznámilo svou
účast občanské sdružení Wuchterlova, se sídlem Wuchterlova 16, Praha 6 (taktéž ve stanovené
osmidenní lhůtě). Stavebník postupně žádost doplnil, konkrétně dne 20. ledna 2006 a poté dne
2. března 2006. Opatřením ze dne 6. března 2006 oznámil magistrát zahájení stavebního řízení
dotčeným orgánům státní správy a účastníkům řízení a nařídil ústní jednání na den 11. dubna
2006. Současně upozornil na koncentrační zásadu stavebního řízení (§61 odst. l starého
stavebního zákona). Účastníky řízení uvědomil o zahájení řízení podle § 61 odst. 4 starého
stavebního zákona veřejnou vyhláškou, vyvěšením oznámení na úřední desce magistrátu a na
úředních deskách Úřadů městských části Praha 6, Praha 7, Praha 8 a Praha - Trója. Ověřil
jsem, že oznámení o zahájení řízení bylo doručeno účastníkům včas před konáním ústního
jednání, v souladu s požadavkem posledně uvedeného ustanovení starého stavebního zákona.
Dotčené orgány státní správy, a taktéž městské části Praha 6, Praha 7, Praha 8 a Praha - Trója,
uvědomil magistrát o zahájení stavebního řízení jednotlivě, v souladu s ustanovením § 61 odst.
5 starého stavebního zákona.

V zákonem stanovené lhůtě (do ústního jednání) uplatnily námitky OS ZNB, OS AŽP a
OS EKO a svá stanoviska sdělily orgán ochrany veřejného zdraví - Hygienická stanice
hlavního města Prahy a silniční správní úřad - Úřad městské části Praha 7, odbor dopravy.
Orgán ochrany veřejného zdraví ve svém písemném stanovisku č.j. ÚPL/166/880/1784/06 ze
dne 28. března 2006 vyslovil nesouhlas s projektovou dokumentací. Při ústním jednání do
protokolu pak uvedl, že své stanovisko k předmětné stavbě ke dni konání ústního jednání
nesdělí, a požádal o prodloužení lhůty k vyjádření do konce měsíce června 2006. Silniční
správní úřad vyjádřil při ústním jednání souhlas s povolením předmětné stavby. OS AŽP a OS
EKO kromě svých písemně uplatněných námitek vznesla námitku proti proběhnuvšímu
ústnímu jednání v tom smyslu, že nejde o úkon, který by nesnesl odkladu, a že pokud stavební
úřad tento úkon provedl, respektive dokončil, přes jimi uplatněnou námitku podjatosti,
odůvodněnou tím, že stavbu projednávají zaměstnanci stavebníka, postupoval v rozporu se
zákonem. OS ZNB při ústním jednání odkázalo na své písemně uplatněné námitky a ostatní
svá předchozí podání. Zdůraznilo zejména námitku podjatosti vyjmenovaných zaměstnanců
Hlavního města Prahy, zařazených do magistrátu. Vzneslo též námitku proti obsahu protokolu
o ústním jednání, sepsaného magistrátem. Uvedlo, že zaměstnanec Hygienické stanice
hlavního města Prahy, který se ústního jednání zúčastnil, původně jasně formuloval nesouhlas
a že jeho vyjádření bylo ovlivňováno, respektive přeformulováno, pracovnicí magistrátu, která
jednání řídila.

Otázka namítané podjatosti byla řešena tak, že rozhodnutím č.j. 18516/2006 - 22 - 3 ze
dne 7. srpna 2006 rozhodl ministr pro místní rozvoj dle § 12 odst. l starého správního řádu
jako orgán příslušný dle § 11 odst. l starého správního řádu (první věta souvětí za středníkem),
že ředitel magistrátu Ing. Martin Trnka není vyloučen z projednávání a rozhodování ve
stavebním řízeni, vedeném ohledně předmětné stavby; rozhodnutím č.j. S-MHMP 162837/06
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RED ze dne 20. září 2006 rozhodl ředitel magistrátu, jako příslušný orgán podle § 12 odst. l
starého správního řádu a § 119a odst. l zákona č. 131/2000 Sb.s o hlavním městě Praze, v
původně platném znění, že ředitel odboru dopravy magistrátu Ing. Jan Heroudek není vyloučen
z řízení ve věci vydání stavebního povolení pro veřejně prospěšnou stavbu 0079, stavby
komunikace a tramvajové trati, přeložek sítí a podzemních garáží, včetně souvisejících objektů
a rozhodnutími č.j. MHMP ŘDOP 181/2006 ze dne 13. října 2006 a č.j. S-MHMP 440088-TT-
PS/2006/DOP-OlAr ze dne 21. listopadu 2006 rozhodl ředitel odboru dopravy magistrátu,
jako příslušný orgán podle § 12 odst. l starého správního řádu a § 119a odst. l zákona o
hlavním města Praze, že (mj.) nejsou vyloučeni vedoucí oddělení Ol odboru dopravy
magistrátu JUDr. Jiří Archmann a referenti tohoto oddělení Ing. Alena Telcová a JUDr.
Adriana Rajchartová, kteří se na projednávání a rozhodování předmětné věci podíleli.

Dne 23. listopadu 2006 předložil stavebník magistrátu souhlasné stanovisko
Hygienické stanice hlavního města Prahy č.j. ÚPL/830/4079/7535/06 ze dne 18. září 2006.
Magistrát dal před vydáním rozhodnutí účastníkům řízení možnost se s tímto doplněným
podkladem pro rozhodnutí seznámit a vyjádřit se k němu ve stanovené lhůtě. Učinil tak
opatřením ze dne 1. prosince 2006, doručeným účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Zde je
třeba poznamenat, že uvedený úkon provedl JUDr. Jiří Archmann a že právní účinky výše
uvedeného rozhodnutí o tom, že není z řízení vyloučen, nastaly dnem 6. listopadu 2006.

Na opatření magistrátu ze dne l. prosince 2006 reagovala OS AŽP a OS EKO podáním
doplňujících námitek a připomínek s tím, že jsou upřesněním a doplněním již dříve uplatněné
argumentace, uvedené v jejich vyjádření při ústním jednání dne 11. dubna 2006. K
doplněnému souhlasnému stanovisku orgánu ochrany veřejného zdraví ze dne 18. září 2006 se
nevyjádřila. Uvedené doplňující námitky zopakované posléze v odvolání, obdržel magistrát
dne 29. prosince 2006.

Následně vydal magistrát na závěr řízení příslušné stavební povolení, ve kterém mj.
rozhodl o námitkách OS ZNB, OS AŽP a OS EKO tak, že je vesměs zamítl; částečně vyhověl
pouze námitkám OS AŽP a OS EKO, týkajícím se hlukové a imisní zátěže a ochrany životní
prostředí a podkladů rozhodnutí.

Ke shora uvedenému pak uvádím následující:

Jak výše uvedeno, stavebník ve lhůtě, kterou stavební úřad původně stanovil, nedoplnil
žádost o stavební povolení požadovaným způsobem, což ode dne 31. prosince 2005 zakládalo
důvod k tomu, aby magistrát zastavil stavební řízení z úřední povinnosti dle § 60 odst. 2
starého stavebního zákona. Postup magistrátu, kterým byla lhůta k doplnění předložené žádosti
prodloužena (v praxi se často vyskytující), nemá výslovnou oporu v zákoně, nicméně zákon ho
ani výslovně nevylučuje, jak je tomu v územním řízení (§ 35 odst. 3 starého stavebního
zákona). Uvedeným postupem magistrátu nebyl žádný z účastníků řízení zkrácen na svých
právech, naopak stavebník, pokud žádost doplnil v prodloužené lhůtě, měl na věcné projednání
žádosti nárok, a uvedené procesní pochybení magistrátu nezpůsobilo nezákonnost nebo věcnou
nesprávnost stavebního povolení a samo o sobě nemůže být důvodem pro jeho změnu či
zrušení.

Dále je nutno poukázat na koncentrační zásadu stavebního řízení, která se podle
ustanovení § 61 odst. 5 starého stavebního zákona vztahuje i na dotčené orgány státní správy.
Starý stavební zákon nezmocňuje magistrát, aby ve stavebním řízení prodloužil na žádost
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dotčeného orgánu stanovenou lhůtu ke sdělení stanoviska, jak je tomu v územním řízení (§ 36
odst. 3 starého stavebního zákona). Jestliže tedy orgán ochrany veřejného zdraví sdělil po
zahájení řízení do ústního jednání pouze své negativní stanovisko, byl dán důvod pro to, aby
stavební úřad zamítl žádost o stavební povolení podle § 62 odst. 4 starého stavebního zákona.
Zamítnutí žádosti však bránila námitka podjatosti vznesená ze strany občanských sdružení,
neboť do doby rozhodnutí o tom, zda jsou zaměstnanci Hlavního města Prahy, zařazení do
magistrátu, vyloučeni z řízení, nemohl magistrát ve věci rozhodnout. Mezitím vydal orgán
ochrany veřejného zdraví výše citované kladné stanovisko ze dne 18. září 2006 a účastníci
řízení měli možnost se s ním před vydáním stavebního povolení seznámit a vyjádřit se k němu.
Jak výše uvedeno, kladné stanovisko sdělil ve stanovené lhůtě silniční správní úřad městské
části Praha 7. Co se týká stanovisek ostatních dotčených orgánů státní správy, o které se
napadené rozhodnutí opírá a která byla získána k projektové dokumentaci stavby před
oznámením zahájení řízení, ověřil jsem, že nejsou záporná a ani protichůdná. Pokud tedy ve
stanovené lhůtě nesdělily ostatní dotčené orgány jiné své stanovisko, platí dle § 61 odst. 6
starého stavebního zákona, že se stavbou souhlasily. Podmínka, vyjádřená v § 126 odst. l
starého stavebního zákona, tj. že stavební úřad v řízeních podle (starého) stavebního zákona,
která se dotýkají zájmů chráněných zvláštními předpisy, smí kladně rozhodnout jen v dohodě,
popř. se souhlasem orgánu státní správy, který chráněné zájmy hájí, tak byla splněna.
Vzhledem k těmto skutečnostem jsem neshledal porušení koncentrační zásady v daném
případě důvodem pro zrušení stavebního povolení, a jsem toho názoru, že jeho zrušení a
vrácení věci magistrátu k novému projednání a rozhodnutí toliko pro porušení koncentrační
zásady by bylo v rozporu s jejím smyslem a se zásadou procesní ekonomie.

Co se týká námitek, v nichž OS ZNB, OS AŽP a OS EKO brojila proti obsahu
stanovisek orgánu ochrany veřejného zdraví a orgánu ochrany ovzduší a požadovala jejich
přezkum v režimu správního řádu, čili domáhala se toho, aby odvolací správní orgán vyžádal
od Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva životního prostředí potvrzení nebo změnu
označených stanovisek, uvádím, že ustanovení § 180 odst. l správního řádu nemůže být
oporou pro to, aby bylo v daném případě postupováno podle § 149 odst. 4 téhož zákona, jak
odvolatelé požadují, neboť to vylučuje jeho výše citovaný § 179 odst. 1. Ustanovení § 180
odst. l správního řáduje třeba chápat jako nepřímou novelizaci právních předpisů, platných a
účinných ke dni 1. ledna 2006 a upravujících v omezeném rozsahu postup správních orgánů ve
speciálních správních řízeních. Směšovat v jednom řízení dvě obecné právní úpravy správního
řízení bez výslovné opory v zákoně nelze. Konstatuji, že stanoviska byla vydána správními
orgány k tomu příslušnými, jak vyplývá z ustanovení § 77 a § 82 odst. l a odst. 2 písm. i)
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a § 48 odst. l písm. u) a
§ 50 odst. l písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, a v požadované formě. Pokud
jde o věcnou správnost jejich obsahu, tu mi posuzovat nepřísluší. Skutečnost, že orgán ochrany
veřejného zdraví podpořil podle tvrzení OS ZNB jím navrhovanou změnu územního plánu,
není podstatná. Důležitá je skutečnost, že stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy
ze dne 18. září 2006 obsahuje jednoznačný výrok - souhlas a jeho odůvodnění, ze kterého je
zřejmé, že platí souhlasné stanovisko tohoto orgánu k projektové dokumentaci předmětné
stavby, získané před oznámením zahájení řízení. Obsah stanovisek nasvědčuje tomu, že
uvedené dotčené orgány státní správy se jim svěřenými záležitostmi řádně zabývaly v souladu
s ustanovením § 3 odst. 5 starého správního řádu, respektive (v případě citovaného stanoviska
ze dne 18. září 2006) v souladu se základními zásadami činnosti správních orgánů uvedenými
v § 2 správního řádu.
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Neshledal jsem důvodnou námitku odvolatelů, že byla nezákonně vyřešena otázka
podjatosti. Aplikace právní úpravy dle § 14 odst. 4 a § 131 odst. 4 správního řádu, které se OS
AŽP a OS EKO (s odkazem na § 180 odst. l téhož zákona) domáhala již v průběhu
prvostupňového řízení, nebyla možná, jak uvedeno výše. V daném případě bylo tedy správně
postupováno podle právní úpravy obsažené v § 9 - § 12 starého správního řádu. Ztotožňuji se s
argumentací v rozhodnutí ministra pro místní rozvoj ze dne 7. srpna 2006, že ředitel
magistrátu, byť magistrát spolu s ostatními zaměstnanci Hlavního města Prahy zařazenými do
tohoto orgánu tvoří, není oním pracovníkem správního orgánu, jak jej uvádí starý správní řád,
a že tedy ani nemůže být podjatým v projednávání a rozhodování v daném řízení. Ředitel
magistrátu v odůvodnění svého rozhodnutí o tom, že ředitel odboru dopravy magistrát Ing. Jan
Heroudek není vyloučen z projednávání a rozhodování dané věci, uvedl přesvědčivou úvahu,
která ho vedla k závěru, že daný případ je odlišný od případů, kterými se zabýval Krajský soud
v Hradci Králové, jehož rozhodnutími argumentovala občanská sdružení ve svém návrhu na
vyloučení Ing. Jana Heroudka a dalších pracovníků magistrátu z řízení. Rozhodnutí ředitele
magistrátu ani shodně odůvodněná rozhodnutí ředitele odboru dopravy magistrátu o tom, že
vyloučeni z řízení nejsou výše jmenovaní pracovníci magistrátu, se nikterak neopírají o
rozhodnutí, jímž Nejvyšší správní soud zrušil jeden z výše uvedených rozsudků při zaujetí
odlišného stanoviska. Bylo by proto neúčelné zabývat se polemikou, označenou jako právní
analýza, kterou OS AŽP a OS EKO připojila k námitkám vzneseným dne 29. prosince 2006 a
na kterou v odvolání poukázala. Za závažnou považuji námitku OS AŽP a OS EKO, že Ing.
Jan Heroudek byl po určitou dobu členem představenstva obchodní společnosti Inženýring
dopravních staveb, a.s., kterou si stavebník zvolil jako svého zástupce v tomto řízení. Z obsahu
spisu vyplývá, že OS AŽP a OS EKO tuto skutečnost uvedla poprvé až v doplňujících
námitkách a připomínkách, doručených stavebnímu úřadu dne 29. prosince 2006. Současně
uvedla, že jmenovaný opustil svou funkci, když na tuto skutečnost začala otevřeně poukazovat
(kde a jakou formou odvolatelé neuvádí). Podle informativního výpisu z obchodního rejstříku,
vedeného Městským soudem v Praze, který jsem si opatřil prostřednictvím veřejné datové sítě,
byl Ing. Jan Heroudek členem představenstva uvedené společnosti od 1. prosince 2005 a jeho
členství v představenstvu zaniklo ke dni 1. srpna 2006. Logicky tedy vyplývá, že OS AŽP a
OS EKO o členství Ing. Jana Heroudka v představenstvu uvedené společnosti věděla již po
nějakou dobu před 1. srpnem 2006. Ustanovení § 10 starého správního řádu ukládalo
účastníkovi řízení povinnost oznámit správnímu orgánu skutečnosti nasvědčující vyloučení
pracovníka správního orgánu, jakmile se o nich dozví. Jestliže OS AŽP a OS EKO tak
neučinila a oznámila uváděnou skutečnost magistrátu až dne 29. prosince 2006 (tj. minimálně
5 měsíců poté, co se o ní dozvěděla), těžko mohou namítat, že rozhodnutí ředitele magistrátu
ze dne 20. září 2006 je právně vadné, když nebere zřetel na jimi posléze uváděný poměr Ing.
Jana Heroudka k zástupci stavebníka. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí ředitele magistrátu,
obě rozhodnutí ředitele odboru dopravy magistrátu, kterými nebylo vyhověno námitce
podjatosti JUDr. Jiřího Archmanna, Ing. Aleny Telcové a JUDr. Adriany Rajchartové, i
meritorní rozhodnutí magistrátu, které ředitel odboru dopravy magistrátu podepsal, byla
vyhotovena a vydána až poté, co členství Ing. Jana Heroudka v představenstvu uvedené
společnosti zaniklo, jsem dospěl k závěru, že stavební povolení nebylo vydáno vyloučeným
správním orgánem. Jedná-li se skutečně v případě onoho bývalého člena statutárního orgánu
zástupce stavebníka o osobu totožnou s osobou ředitele odboru dopravy magistrátu, pak tento
jeho poměr k zástupci účastníka řízení, pro který by bylo možno pochybovat o jeho
nepodjatosti, netrval v době rozhodování o návrzích na vyloučení pracovníků magistrátu a ani
v době rozhodování ve věci samé.

15



Předmětná stavba je stavbou souboru staveb městského okruhu v úseku Myslbekova -
Pele Tyrolka, vymezeného jako veřejně prospěšná stavba závaznou částí územního plánu
Hlavního města Prahy. Závazná část územně plánovací dokumentace je podle § 29 odst. 3
starého stavebního zákona závazným podkladem pro veškeré rozhodování v území, tj. i pro
rozhodování ve stavebním řízení. Skutečnost, že občanská sdružení proti územnímu plánu
brojí a navrhují jeho změnu, nemá na stavební povolení vliv. Lichá je tedy i domněnka OS
ZNB, že stavební povolení je věcné nesprávné, když magistrát nevzal za podklad stavebního
povolení podaný návrh na změnu územního plánu. O umístění předmětné stavby bylo
pravomocně rozhodnuto územním rozhodnutím, které nepozbylo platnosti, jak je uvedeno v
odůvodnění stavebního povolení na str. 15 ve třetím odstavci. Pokud jde o namítané chybějící
návaznosti na další stavby (SOKP) konstatuji, že závazná část územního plánu Hlavního města
Prahy nepodmiňuje výstavbu městského okruhu či jednotlivých jeho části realizací jiných
staveb (SOKP). Vzájemnou věcnou a časovou koordinaci stavby a jiných staveb (SOKP)
nepředepisují ani podmínky územního rozhodnutí.

Podstatou OS ZNB namítaného odepírání informací účastníkům řízení je tvrzení, že
blíže nekonkretizované subjekty neposkytly OS ZNB informace, které požadovalo, ačkoliv,
podle jeho názoru, byly jakožto veřejné instituce povinny tak učinit podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Nezpochybňuji, že
každý žadatel má na informace vztahující se k působnosti veřejné instituce právo, tuto otázku
však nelze řešit než v režimu zákona č. 106/1999 Sb., tj. odvoláním proti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti či stížnosti na postup při vyřizování žádosti o
informace k příslušnému nadřízenému orgánu, popř. domáhat se nápravy žalobou u soudu.
Podklady a doklady, o které se stavební povolení opírá, jsou založeny ve spisu, do něhož mají
účastníci řízení právo nahlížet. OS ZNB vytýkané chování "soukromých firem a organizací a
institucí" nemohlo zkrátit účastníky řízení na tomto jejich právu a zejména OS ZNB, OS AŽP
a OS EKO tohoto svého práva opakovaně využila.

Důvodnou nelze shledat též námitku OS ZNB, že nebyl vzat ohled na památkově
chráněné území kolem ulice v Holešovičkách. Uváděné území se nachází v ochranném pásmu
pražské památkové rezervace a je chráněno ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči. Z této skutečnosti vycházel příslušný orgán státní památkové péče - Magistrát
hlavního města Prahy, odbor památkové péče (od 1. dubna 2005 odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu), a shledal, že provedení předmětné stavby podle předložené
projektové dokumentace je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné a to, pokud jde o
předmětné stavby síti technického vybavení v ochranném pásmu pražské památkové rezervace,
bez podmínek. Závazné stanovisko tohoto dotčeného orgánu státní správy č.j. MHMP
39164/2003/Stj ze dne 4. října 2004, vydané formou správního rozhodnutí, nabylo právní moci
dne 25. října 2004.

K tvrzení OS AŽP a OS EKO, že většina vyjádření správců sítí technického vybavení
je propadlá, a že není pravdivé tvrzení magistrátu o aktualizaci všech vyjádření, jsem zjistil, že
před vydáním stavebního povolení, dne 22. prosince 2006, doplnil stavebník aktualizovaná
vyjádření ještě osmi vlastníků, respektive správců (provozovatelů), sítí technického vybavení,
včetně v odvolání konkrétně zmiňovaného vyjádření Ministerstva vnitra. Magistrát vydal
stavební povolení, aniž by předtím výslovně dal účastníkům řízení možnost se s těmito
doplněnými podklady seznámit a vyjádřit se k nim. Podle zjištění zůstalo neaktualizováno
pouze vyjádření provozovatele veřejného osvětlení, obchodní společnosti ELTODO-
CITELUM, s.r.o., respektive aktualizaci jeho vyjádření obsah spisu nepotvrzuje. Při zvážení,
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nakolik tyto skutečnosti mohly zasáhnout do práv účastníků řízení a jsem došel k závěru, že ke
zkrácení práv účastníků řízení nedošlo. Vycházel jsem z toho, že aktualizovaná vyjádření
nebyla změněna po věcné stránce, se kterou měli účastníci řízení možnost se již dříve
seznámit, a byla toliko prodloužena jejich platnost. Dále ze spisu vyplývá, že veřejné osvětlení
je ve vlastnictví stavebníka a že ochrana stávajícího veřejného osvětlení je zajištěna smluvně, a
to smlouvou uzavřenou s provozovatelem dne 21. dubna 2005 pod č.j. 3205120503. Nikterak
pak výše uvedenými skutečnostmi nemohl být dotčen veřejný zájem na ochraně přírody a
krajiny, pro jejíž zajištění zákon umožňuje spoluúčast občanských sdružení v řízení. O zásah
do jejich procesních práv tedy nejde. S přihlédnutím k tomu, že jedním ze základních pravidel
správního řízení je požadavek na hospodárný průběh řízení bez zbytečných průtahů a bez
zbytečného zatěžování jeho účastníků, neshledal jsem zjištěné skutečnosti jako důvod, proč
stavební povolení nezachovat. Pokud by se uvedené tvrzení AŽP a EKO mělo týkat vyjádření
Vojenské ubytovací a stavební správy Praha (dále jen "VUSS") ze dne 9. června 2004,
respektive 14. června 2004, s omezenou platností 2 roky, pak z obsahu stanoviska tohoto
orgánu Ministerstva obrany vyplývá, že se jedná o souhlasné stanovisko orgánu státní správy
hájícího zájmy obrany státu, chráněné zejména zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany
České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Magistrát proto v souladu se zákonem
uvědomil o zahájení stavebního řízení VUSS jako dotčený orgán státní správy. Podle dokladu
založeného ve spisu převzala VUSS oznámení o zahájení stavebního řízení dne 9. března 2006
a v zákonem stanovené lhůtě, tj. do ústního jednání dne 11. dubna 2006 (kdy byla její výše
uvedená stanoviska stále platná), nesdělila žádné další stanovisko. Byla tedy využita právní
domněnka, zakotvená v § 61 odst. 6 starého stavebního zákona, že VUSS z hlediska jí
sledovaných zájmů s předmětnou stavbou souhlasí. Jak uvedl magistrát v odůvodnění
stavebního povolení na str. 14, podmínky, na jejichž splnění váže VUSS svůj souhlas (jak
umožňuje § 126 odst. l starého stavebního zákona), byly zapracovány do projektové
dokumentace. Ke skutečnosti, že VUSS ve svém stanovisku podala současně vyjádření jakožto
provozovatel neveřejné telekomunikační sítě, poznamenávám, že povinnost stavebníka doložit
žádost o stavební povolení vyjádřením provozovatele neveřejné telekomunikační sítě
používané pro účely Ministerstva obrany vyplývala z § 88 odst. 9 zákona č. 151/2000 Sb., o
telekomunikacích a o změně dalších zákonů, v původně platném znění, který byl s účinností
od 1. května 2005 zrušen zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). Ustanovení § 101
odst. l zákona o elektronických komunikacích (na rozdíl od § 88 odst. 9 zákona č. 151/2000
Sb.) již tuto povinnost stavebníkovi neukládá. Z výše uvedeného ovšem plyne, že veřejný
zájem na obraně státu není v daném případě ohrožen.

Ohledně námitky OS AŽP a OS EKO, že stavba je povolována v průtočném
záplavovém území, a dokonce v aktivní zóně záplavového území v rozporu s vodním
zákonem, jsem zjistil, že potřebný souhlas ke stavbě v záplavovém území podle § 17 odst. l
písni, c) vodního zákona udělil příslušný vodoprávní úřad - Magistrát hlavního města, odbor
životního prostředí (do 31. srpna 2003 odbor výstavby, nyní odbor ochrany prostředí),
rozhodnutím č.j. MHMP-39193/2003/VYS/Pk ze dne 12. prosince 2003, které nabylo právní
moci dne 5 ledna 2004, a rozhodnutím č.j. MHMP-37976/2004/OZP-DC/R-413/Pk ze dne
7.června 2004 (týkajícím se dodatku č. l projektové dokumentace stavby), které nabylo právní
moci dne 28. června 2004. Záplavové území vodního toku Vltavy na území hlavního města
Prahy, respektive jeho rozsah, stanovil vodoprávní úřad podle § 66 odst. l vodního zákona
opatřením č,j. MHMP-118671/2003/VYS/Po/Ku ze dne 21. srpna 2003 (tj. kdy byly již známy
účinky povodně v roce 2002) a současně podle § 66 odst. 2 vodního zákona vymezil jeho
aktivní zónu. Z porovnání předložené projektové dokumentace a příslušné grafické přílohy, v
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němž bylo stanovené záplavové území včetně jeho kategorií vyznačeno, je zřejmé, že část
předmětné stavby - některé ze sítí technického vybavení -jsou skutečně povolovány v aktivní
zóně záplavového území. Do průtočného území pak zasahuje pouze část veřejného osvětlení u
ulice Povltavská. Je pravdou, že ustanovením § 17 odst. l písni, c) vodního zákona nejsou
dotčena omezeni v záplavových územích, vyplývající z ustanovení § 67 téhož zákona. Z
odstavce l posledně uvedeného ustanovení vodního zákona ovšem plyne, že zákaz staveb v
aktivní zóně záplavového území se nevztahuje (mj.) na nezbytné stavby technické
infrastruktury, a tou jsou zejména sítě technického vybavení. V průtočném území § 67 vodního
zákona povolování staveb ani jiné činnosti výslovně nezakazuje. Odstavec 3 tohoto ustanovení
pouze opravňuje vodoprávní úřad stanovit mimo aktivní zónu v záplavovém území omezující
podmínky.

Zdůrazňuji, že předmětem řízení v dané věci je stavba toliko v rozsahu sítí technického
vybavení (magistrát používá termín "inženýrské sítě") a podzemních garáží Letná. OS AŽP a
OS EKO namítaný rozpor projektové dokumentace stavby s obecnými technickými požadavky
na komunikace, stanovenými v části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, se netýká povolované předmětné stavby, která není speciální
stavbou pozemní komunikace a posouzení této otázky není předmětem vedeného stavebního
řízení.

Argumenty, o které OS ZNB opírá své tvrzení, že magistrát vadně posoudil okruh
účastníků řízení, se rovněž týkají stavby komunikací, projednané v samostatném stavebním
řízení speciálním stavebním úřadem. Uvádím, že s obdobnou argumentací (nárůst dopravní
zátěže, hluk, imise) se za účastníky řízení prohlásili JUDr. Zdeněk Kuneš, bytem V Rohu
1/434, Praha 4, paní Marie Tilšarová, paní Eva Nachmullnerová, obě bytem V Holešovičkách
52/1478, Praha 8, RNDr. Helena Pavlíková, bytem V Holešovičkách 40/1491, Praha 8, pan
Miroslav Kaše, bytem Na Úbočí 5/1396, Praha 8, Ing. Vlastislava Šenarová, bytem V
Holešovičkách 25/1158, Praha 8 (jednající v daném případě též jménem ZNB jako jeho
předsedkyně), paní Alena Fiedlerová, bytem V Holešovičkách 30/1577, Praha 8, paní
Drahomíra Caltová, pan Oldřich Calta, oba bytem V Podvrší 3/1351, Praha 8 a pan Miroslav
Anger, bytem Petrovice I. č.p. 96, pošta Čáslav. Magistrát před vydáním rozhodnutí ve věci
samé rozhodl, že jmenovaní nejsou účastníky stavebního řízení v dané věci, a to samostatnými
procesními rozhodnutími ze dne 14. prosince 2006, z nichž některá byla napadena odvoláními,
podanými včas JUDr. Zdeňkem Kunešem, paní Marií Tilšarovou, paní Evou
Nachmullnerovou, RNDr. Helenou Pavlíkovou a Ing. Vlastislavou Šenarovou a opožděně paní
Alenou Fiedlerovou. O podaných odvoláních rozhodlo ministerstvo rozhodnutím čj.
4888/2007-83/O-302/07 ze dne 16. dubna 2007. V jemu předcházejícím odvolacím řízení
ministerstvo shledalo, že požadovaným stavebním povolením nemohou být, vzhledem k
povaze předmětné stavby, přímo dotčena vlastnická práva prvních pěti z posledně uvedených
osob, neboť vzdálenost pozemků a staveb (vše katastrální území Libeň), které tyto osoby
vlastní, jsou vzdáleny více než 500 m vzdušnou čarou od nejbližších pozemků dotčených
předmětnou stavbou (konkrétně sítěmi technického vybavení). Závěr magistrátu ohledně
okruhu účastníků řízení, uvedený v odůvodnění stavebního povolení na str. 14, tedy obstojí.

Nesdílím názor OS AŽP a OS EKO, že stavební povolení je bez grafické informace
nesrozumitelné, když vyjmenovává jednotlivé části předmětné stavby tak, jak jsou vyznačeny
v předložené projektové dokumentaci (část B.8.5 "Zákres stavebních objektů a provozních
celků do katastrální mapy") včetně identifikace jejich místa v území, respektive v uliční síti, a
souhrnně parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba povoluje.
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Druh a účel povolovaných staveb je dostatečně zřejmý a výrok stavebního povolení má
všechny náležitosti, uvedené v § 19 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení starého stavebního zákona. Stavební povolení bylo oznámeno v souladu s § 69
starého stavebního zákona. Zákon neukládá stavebnímu úřadu povinnost připojit ke
stavebnímu povolení grafické podklady. Z ustanovení § 48 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb.,
lze pouze dovodit, že ke stavebnímu povolení je možné připojit grafické přílohy jako
grafickou pomůcku ozřejmující poměry v území, nikoliv že jsou jeho obligatorní náležitosti.
Podotýkám k tomu, že stejným způsobem jako ve stavebním povolení byla předmětná stavba
uvedena v oznámení o zahájeni stavebního řízení a v protokolu o ústním jednáni a občanská
sdružení nesrozumitelnost předmětu řízení nikterak nenamítala.

Ve světle citovaného rozsudku městského soudu ze dne 21. dubna 2009 je dále třeba se
podrobněji vypořádat a doplnit odůvodnění ve vztahu k odvolací námitce, ve které OS ZNB
namítá, že si magistrát v dané věci neopatřil jako podklad rozhodnutí komplexní analýzu a
prognózu následků (dopravní zátěže) plynoucích z předmětné stavby (resp. z celé stavby tzv.
Městského okruhu).

K této odvolací námitce uvádím, že ze žádného ustanovení právních předpisů
nevyplývá, že by analýzy a prognózy požadované OS ZNB měly být v souvislosti s příslušným
stavebním řízením opatřeny a objektivně ani nejsou ve stavebním řízení potřebné. Naopak,
důsledky (dopravní zátěž) plynoucí z předmětné stavby jsou koncepční otázkou, která mohla
být a byla řešena v rámci územního plánování, resp. v rámci územního rozhodnutí (rozhodnutí
o umístění) ve vztahu k předmětné stavbě. Ve smyslu § 61 starého stavebního zákona (dle
kterého probíhalo příslušné stavební řízení) se přitom „kpřipomínkám a námitkám, které byly
nebo mohly být uplatněny v územním řízení... nepřihlíží". To potvrzuje ve své judikatuře i
NSS, který jednoznačně konstatoval, že: „... pokud stavební povolení bylo vydáno na základě
předchozího pravomocného rozhodnutí správního orgánu o umístění stavby, kterým byla
vyřešena otázka přípustnosti umístění stavby, jsou námitky, které byly nebo mohly být
uplatněny v tomto územním řízení, námitkami ve stavebním řízení nepřípustnými, k nimž není
možné přihlížet. " (viz rozsudek NSS č.j. 9 As 80/2007-66 ze dne 18. června 2008). S ohledem
na shora uvedené konstatuji, že námitky, resp. požadavky OS ZNB na analýzy a prognózy
dopravní zátěže se týkají umístění stavby a směřují k tomu, že dle názoru OS ZNB měla být
stavba umístěna jinak, resp. neměla být v dané lokalitě vůbec umístěna. Řešení koncepčních
otázek umístění stavby (tj. ke kterým směřují požadované analýzy a prognózy dopravní zátěže)
vůbec není předmětem stavebního řízení, ale je posuzováno v rámci územního plánování, resp.
územního rozhodování. Je tedy zjevné, že takové námitky a navrhované důkazy k jejich
prokázání mohly a měly být uplatňovány již v územním řízení, a ve stavebním řízení jsou ve
smyslu § 61 starého stavebního zákona nepřípustné.

Nad rámec tohoto řízení lze uvést, že daná námitka je navíc i nedůvodná. Povolovaná
stavba přeložek inženýrských sítí a podzemních garáží s odstavnými a parkovacími stání
určenými toliko pro osobní motorová vozidla nepřinese žádný dodatečný nárůst dopravní
zátěže a předmětná námitka OS ZNB se svou povahou, ale i obsahem netýká stavebních
objektů řešených v předmětném stavebním řízení (přeložky inženýrských sítí a podzemní
garáže), ale jiných staveb (zejm. pozemní komunikace) v rámci celkového souboru staveb, do
něhož povolované stavební objekty náleží. Jak již bylo shora uváděno, předmětná stavba
(přeložky inženýrských sítí a podzemní garáže) je stavbou souboru staveb (stavebních objektů)
umístěných rozhodnutím č.j. MHMP/131247/01/OUR/DI/Š ze dne 8. července 2002. Přitom
magistrát jako speciální stavební úřad vydal pro stavbu komunikací a jejich součástí stavební
povolení č.j. MHMP 141756/2005/SP/DOP-Ol/Ar ze dne 27. listopadu 2006 a pro stavbu a
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stavební úpravy tramvajové dráhy, rovněž jako speciální stavební úřad, stavební povolení č.j.
MHMP 141/753/2005/DOP-Ol/La,Lh ze dne 29. listopadu 2006. O odvoláních občanských
sdružení proti těmto stavebním povolení rozhodovalo Ministerstvo dopravy a věcně se
s vydanými stavebními povoleními ztotožnilo. Konkrétně u stavby komunikací a jejich
součástí, s níž by primárně mohly být spojeny vlivy na dopravní zátěž, vydalo rozhodnutí č.j.
158/2007-120-STSP/6, které ponechalo vydané stavební povolení prakticky beze změny (s
výjimkou vypuštění podmínky č. 99 cit. stavebního povolení). Stavební povolení pro stavbu
komunikací a jejich součástí, jakož i pro tramvajovou dráhu, tak nabyla právní moci, přičemž
v právní moci jsou i v současné době. Se stavbou přeložek inženýrských sítí a podzemních
garáží nejsou spojeny žádné dodatečné dopady na dopravní zátěž, než ty které by případně
byly adresovány v rámci shora uvedených souvisejících stavebních povoleních, byť -jak shora
uvedeno - posouzení intenzity dopravní zátěže náleží do stádia rozhodování o umístění stavby.
Ztotožňuji se dále v tomto směru s vyjádřením ministerstva v původním rozhodnutí
č.j. 13521/2007 - 83/O - 679/07 ze dne 20. června 2007, že povolované podzemní garáže
narozdíl od tvrzení odvolatele ulehčí hlukem a imisemi zatíženému území Letné a že
povolované stavby sítí technického vybavení, respektive jejich přeložky, vzhledem ke své
povaze nemohou mít negativní účinky v oblasti dopravní zátěže. S ohledem na to jsem dospěl
k závěru, že námitka OS ZNB ve věci opatření analýzy dopravní zátěže ve vztahu ke stavbám
(stavebním objektům) povolovaným v rámci tohoto stavebního řízení je nejen nepřípustná (viz
shora), ale i nedůvodná, když důvody pro opatření samostatné analýzy dopravní zátěže ve
vztahu k povolovaným stavebním objektům nejsou ze shora uvedených důvodů dány.

Pokud se jedná o odvolací námitku OS ZNB ve smyslu, že magistrát údajně nijak
nehodnotil dva předložené důkazy, a to konkrétně měření Českého hydrometeorologického
ústavu (dále také jen „ČHMU") a nehodnotil ani blíže nespecifikovaný materiál společnosti
SVÚOM, předložený OS ZNB, je třeba konstatovat, že OS ZNB ve svém odvolání ze dne 31.
ledna 2007 pouze tvrdilo, že do spisu doložilo „závažné důkazy MŽP-ČHÚ" (tím je zřejmě
míněn materiál ČHMÚ zn. OČO-117/06 ze dne 21. dubna 2006). K tomu uvádím, že ze
spisového materiálu plyne, že OS ZNB předložilo citovaný materiál ČHMU ze dne 21. dubna
2006 až v odvolacím řízení před ministerstvem (viz příloha k dodatku k odvolání OS ZNB ze
dne 31. ledna 2007). Vzhledem k zásadě koncentrace uplatňované ve stavebním řízení (viz §
61 odst. l starého stavebního zákona) lze ovšem námitky uplatnit nejpozději při ústním
jednání. Jelikož občanské sdružení uplatnilo svoji námitku, resp. předložilo materiál ČHMÚ
až v odvolacím řízení, nebylo možno k tomuto materiálu v souladu s § 61 odst. l starého
stavebního zákona vůbec přihlížet. Nad rámec shora uvedeného uvádím, že na tento materiál
bylo ze strany OS ZNB v odvolání odkazováno z důvodu, že měl dokládat potřebnost
vyhotovení komplexní analýzy a prognózy následků (dopravní zátěže) plynoucích z předmětné
stavby. Jelikož je požadavek na vyhotovení předmětné analýzy a prognózy ve stavebním řízení
nepřípustný (viz shora), nemohly správní orgány ve stavebním řízení hodnotit ani citovaný
materiál ČHMÚ.

K dokumentu vypracovanému údajně společností SVÚOM a jeho hodnocení ve
stavebním řízení uvádím, že tento dokument není založen ve spisovém materiálu k
předmětnému stavebnímu řízení. OS ZNB ve svém odvolání uvádí, že tento údajný materiál
týkající se měření imisí zajistilo „pro srovnání", aby bylo potvrzeno závažné narušování
životního prostředí. I kdyby tedy daný dokument byl založen do spisu, je nutno konstatovat, že
námitky a důkazy týkající se měření imisí a vlivu na životní prostředí mohly být řešeny v
územním řízení, a proto k nim nelze ve smyslu § 61 starého stavebního zákona (dle kterého
probíhalo příslušné stavební řízení) vůbec přihlížet.
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Další odvolací námitky směřují mimo předmět stavebního řízení (pokud např.
občanská sdružení namítají absenci posouzení vlivů stavby na životní prostředí, nesprávnost a
neúčelnost dopravního řešení severní části městského okruhu a nárůst dopravní zátěže
stávajících komunikací apod.). Povolovaná stavba přeložek inženýrských sítí a podzemních
garáží s odstavnými a parkovacími stání určenými toliko pro osobní motorová vozidla
nepřinese žádný dodatečný nárůst dopravní zátěže a námitky občanských sdružení se svou
povahou, ale i obsahem netýkají stavebních objektů řešených v předmětném stavebním řízení
(přeložky inženýrských sítí a podzemní garáže), ale j mých staveb (zejm. pozemní komunikace)
v rámci celkového souboru staveb, do něhož povolované stavební objekty náleží.

Vzhledem k výše uvedeným vadám rozhodnutí ministerstva jsem rozhodl tak jak je
uvedeno ve výroku.

Pokud jde o stavební objekty, jejichž stavba byla realizována do doby nabytí právní
moci rozsudku o zrušení rozhodnutí ministerstva č.j. 13521/2007-83/O-679/07 ze dne
20.června 2007 a proběhla v souladu s pravomocným stavebním povolením,, tak v jejich
případě je již bezdůvodné o nich znovu rozhodovat v tomto řízení, protože jejich stavba
proběhla v souladu s pravomocným stavebním povolením a bylo by tak bezpředmětné znovu
rozhodovat o povolení jejich stavby. Na základě toho je třeba stavební řízení v této části na
základě § 66 odst. l písni, g) správního řádu zastavit, neboť žádost se v této části stala (v
průběhu řízení) zjevně bezpředmětnou.

Vpřezkumném řízení jsem se zabýval i otázkou dotčení práv účastníků řízení
nabytých v dobré víře, jak ukládá ustanovení § 94 odst. 5 správního řádu, a dospěl jsem
k závěru, že z přezkoumávaného rozhodnutí nikdo žádná práva nenabyl, ale v rozporu
s právními předpisy by vedlo k zahájení řízení o odstranění stavby, která byla stavěna v dobré
víře v souladu s pravomocným stavebním povolením, které bylo až následně zrušeno
rozhodnutím soudu. Proto zde jednoznačně převažuje zájem na zákonnosti vydávaných
správních rozhodnutí nad připadnou újmou vzniklou změnou přezkoumávaného rozhodnutí.

Z těchto důvodů jsem rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku a určil, že účinky tohoto
rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne právní moci nebo předběžné
vykonatelnosti přezkoumávaného rozhodnutí, protože ve smyslu § 99 odst. 2 správního řádu
jsem z okolností případu nezjistil důvod pro jiné řešení.

Zmíněné ustanovení se vztahuje na případy, kdy je předmětem přezkumu rozhodnutí,
jímž byla někomu uložena povinnost a v takových případech je možné účinky přezkumného
rozhodnutí stanovit zpětně. Vycházím přitom z toho, že obdobné právní účinky pro právní
sféru adresátů rozhodnutí má i takové rozhodnutí, jímž se někomu odnímá, resp. ruší, nějaké
právo, jak tomu bylo i v tomto případě. I v takových případech je proto třeba účinky
přezkumného rozhodnutí stanovit zpětně, aby byly (tak jako v případě nezákonného
rozhodnutí ukládajícího povinnost) účinky přezkoumávaného rozhodnutí eliminovány se
zpětnou platností, tzn. od právní moci tohoto rozhodnutí, neboť nikdy neměly nastat.

K vyloučení odkladného účinku rozkladu bylo přistoupeno s ohledem na skutečnost,
že jeho vyloučení naléhavě vyžaduje veřejný zájem, protože bez možnosti užívat inženýrské
sítě (které jsou součástí předmětné stavby) nelze užívat ani další stavby vybudované na
základě pravomocných stavebních povolení v rámci stavby městského okruhu. Jde především
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o stavbu tramvajové dráhy (postavenou na základě pravomocného stavebního povolení
vydaného magistrátem pod č.j. MHMP 141753/2005/DOP-Ol/La,Lh ze dne 29. listopadu
2006), která je životně důležitá pro fungování dopravní sítě Hlavního města Prahy a bez
přeložek inženýrských sítí nemůže být vůbec užívána.

Okruh účastníků přezkumného řízení byl stanoven v souladu s § 95 odst. 4 správního
řádu shodně s okruhem účastníků odvolacího řízení, protože jich se přezkumné řízení týká a
jim se také toto rozhodnutí oznamuje.

P o u č e n i o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. l správního řádu podat rozklad.
Účastník řízení tak může učinit do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (doručení jeho
stejnopisu). O rozkladu rozhoduje ministr pro místní rozvoj. Rozklad je třeba podat u
Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha l.

Ing. Kamil Jankovský
m i n i s t r

Rozdělovaík k č.j. 28338/2010 - 31 - 4

Účastníkům řízení podle § 27 odst l správního rádu - do vlastních rukou:

• JUDr. Karel Muzikář, LL.M. (C. J.), Křižovnické nám. 193/2,110 00 Praha l
(zástupce Hlavního města Prahy vpřezkumném řízení)

Účastníkům řízen! podle § 27 odst 2 a 3 správního řádu - veřejnou vyhláškou:

- zveřejněním na úřední desce ministerstva jako správního orgánu, který toto rozhodnutí
doručuje, po dobu 15 dnů (15. dnem po tomto vyvěšení se písemnost považuje za
doručenou)
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» Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 29/35. 111 21 Praha l - se žádostí
o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí
a o vrácení rozhodnutí Ministerstvu pro místní rozvoj, odboru legislativně právnímu

• Úřad městské části Praha 6, Čs. armády 23. 160 52 Praha 6 - se žádostí o zveřejnění
na úřední desce po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a o vrácení rozhodnutí
Ministerstvu pro místní rozvoj, odboru legislativně právnímu

• Úřad městské části Praha 7. nábř. Kapitána Jaroše 7/1000. 170 00 Praha 7 - se žádostí o
zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a o vrácení
rozhodnutí Ministerstvu pro místní rozvoj, odboru legislativně právnímu

• Úřad městské části Praha 8. Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - se žádostí o zveřejnění
na úřední desce po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a o vrácení rozhodnutí
Ministerstvu pro místní rozvoj, odboru legislativně právnímu

• Úřad městské části Praha - Trója, Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - se žádostí o zveřejnění
na úřední desce po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a o vrácení rozhodnutí
Ministerstvu pro místní rozvoj, odboru legislativně právnímu

• Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor hospodářských služeb - s interní žádostí
o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí
a o vrácení rozhodnutí odboru legislativně právnímu

Na vědomím

® Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územně stavebně správní
- s tím, že spisový materiál bude zaslán po právní moci rozhodnutí

® Magistrát hlavního města Prahy odbor dopravy, Jungmannova 35/29, 1121 Praha
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