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Magistrát hlavního města Prahy, 

odbor stavební a územního plánu 

 

prostřednictvím Odboru výstavby MČ Prahy 1 

Vodičkova 18 

110 00 Praha 1 

 

 

Věc: Vstup opomenutého účastníka do správního řízení a podání odvolání proti územnímu 

rozhodnutí 

 

 

V souvislosti s řízením o umístění stavby „Bytový dům se službami Růžová“ v lokalitě Praha 

1- Nové Město, ul. Růžová se zástupce Klubu Za starou Prahu, z.s. dne 30. 3. 2016 dozvěděl, 

že dne 16. 3. 2016 vydal Odbor výstavby ÚMČ Praha 1 územní rozhodnutí zn. 

S UMCP1/150274/2015/VÝS-Zi-2/parc.117/1,2;2336. 

 

Toto rozhodnutí bylo vydáno v hrubém rozporu se zákonem, proto činíme následující 

 

PODÁNÍ: 

 

1. Jde o řízení, v němž mohou být beze všech pochyb dotčeny zájmy ochrany přírody a 

krajiny podle zákona 114/1992 Sb. Klub Za starou Prahu, z. s. má ve svých stanovách jako 

jeden z bodů hlavní činnosti ochranu přírody a krajiny a dne 8. 6. 2015 zaslal prostřednictvím 

datové schránky žádost o informace o zamýšlených zásazích a zahajovaných řízeních podle § 

70 odst. 2 uvedeného zákona. Žádost byla věcně a místně specifikována tak, že se vztahuje na 

„území Pražské památkové rezervace a její ochranné zóny, a zejména lokalit, kde může dojít 

stavební činnosti k poškození nebo změně zeleně a krajinného rázu.“ Z tohoto důvodu měl být 

spolek Klub Za starou Prahu neprodleně informován o zahájení uvedeného řízení a měla mu 

být poskytnuta možnost sát se účastníkem výše uvedeného územního řízení. To se však 

v rozporu se zákonem nestalo. 

 

Proto Klub Za starou Prahu, z. s. ve lhůtě osmi dnů ode dne, kdy se o výše uvedeném řízení 

dozvěděl 

 

OZNAMUJE svou účast v předmětném řízení a zdůrazňuje, že nezákonný postup správního 

úřadu nemůže být na úkor jeho procesních práv v řízení. 

 

2. Jako opomenutý účastník žádá, aby mu bylo bez prodlení napadené správní rozhodnutí 

doručeno, a to bez vad a podle zákona. 

 



3. Dále tímto podává proti rozhodnutí Odboru výstavby ÚMČ Prahy 1 ze dne 16. 3. 2016 zn. 

S UMCP1/150274/2015/VÝS-Zi-2/parc.117/1,2;2336 

 

ODVOLÁNÍ, 

 

které zdůvodňuje takto: 

 

Pozemek, do nějž vstupuje zamýšlená stavba v Růžové ulici, je historickou zahradou, 

vzniklou při parcelaci Nového Města ve 14. století a dosud nikdy nezastavěnou, nejde tudíž o 

umístění stavby do běžné stavební proluky, ale do vzácné zahradní plochy. Tato skutečnost je 

zohledněna planým územním plánem, který plochu charakterizuje jako „zeleň vyžadující 

zvláštní ochranu“. Pokud správní orgán vyhodnotil ať z ignorance, nedbalosti či svévole 

územní řízení v dané lokalitě jako řízení, které se nedotýká zájmů ochrany přírody, silně 

poškodil svou důvěryhodnost subjektu, jehož posláním je hájit právo a rozhodovat čestně a 

nestranně.  

 

Opomenutím našeho spolku jako účastníka řízení (a pravděpodobně též ostatních spolků či 

občanských sdružení se shodným předmětem činnosti) o vydání napadeného rozhodnutí došlo 

k hrubému porušení zákona, a tedy řízení, jež rozhodnutí předcházelo, je zatíženo 

nezákonností, což způsobuje vadnost vydaného rozhodnutí. Vadu nelze odstranit v odvolacím 

řízení, proto nezbývá než rozhodnutí zrušit a věc znovu, tentokrát v souladu se zákonem 

projednat v prvém stupni. Z uvedeného důvodu navrhujeme odvolacímu orgánu, aby 

napadené rozhodnutí zrušil. 

 

Toto rozhodnutí nemůže být opožděné, neboť je podáno ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy jsme se 

o vydání rozhodnutí dozvěděli (§ 84, odst. 1 správního řádu). Rozhodnutí je z důvodu své 

výše uvedené vady nezpůsobilé nabýt právní moci. 

 

 Toto odvolání podáváme s výhradou jeho doplnění o další odvolací důvody poté, kdy se 

seznámíme s řádně doručeným rozhodnutím.  

 

 

 

 

 

PhDr. Richard Biegel, Ph.D., v.r.   PhDr. Kateřina Bečková, v.r.  

Místopředseda Klubu Za starou Prahu  Předsedkyně Klubu Za starou Prahu 
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