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  Toto usnesení nabylo  
  právní moci dne   

 

USNESENÍ 
 
 

 

Výroková část: 
 
Úřad městské části Praha 1, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"stavební zákon"), a podle vyhlášky č.55/200 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů, v řízení zahájeném dne 1.10.2015 ve věci žádosti o vydání rozhodnutí umístění stavby 
v dokumentaci označené „Bytový dům se službami Růžová“, Praha 1, Nové Město, Růžová, vedeném pod 
spis.zn.: S UMCP1/150274/2015/VÝS/-Zi-2/parc.č. 117/1,2; 2336  č.j.045316/2016 rozhodl podle ustanovení 
§ 28 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb.(správní řád) takto: 

 

Klub Za starou Prahu, z.s., IČO 00443531, Mostecká 1, 118 00 Praha 1 

není účastníkem územního řízení 
o umístění stavby „Bytový dům se službami Růžová“. 

 
 
 
Odůvodnění: 
 
Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 1 na základě žádosti žadatele, kterým je Arcibiskupství pražské, 
IČO 00445100, Hradčanské náměstí 56/16, Praha 1-Hradčany, zastoupeného Ing. Šárkou Jirouškovou, 
Poděbradská 723/130, Praha 9-Hloubětín, 198 00  Praha 98, vydal dne 16.3.2016 územní rozhodnutí, kterým 
umístil stavbu „Bytový dům se službami Růžová“, na pozemcích parc. č. 117/1, 117/2, 2326,  v katastrálním 
území Nové Město.  

Dne 6.4.2016 bylo stavebnímu úřadu doručeno pod č.j. 056338/2016 podání Klubu za Starou Prahu, z.s., 
kterým se tento subjekt domáhá účastenství v územním řízení o umístění stavby „Bytový dům se službami 
Růžová“. 
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Stavební úřad v odůvodnění výběru účastníků, na str. 8 a 9 územního rozhodnutí, stanovil okruh účastníků 
územního řízení podle § 85 stavebního zákona: 
podle ust. § 85, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon:    

Podle § 85 odst. (1) jsou účastníky řízení: a) žadatel, b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr 

uskutečněn. 

Podle § 85 odst. (2) jsou dále účastníky řízení: a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být 

požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku 

nebo stavbě, b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo k sousedním pozemkům 

nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní 

právní předpis.  

Postavení účastníka v územním řízení dle ustanovení § 85 odst. 2 c) stavebního zákona ve vazbě na ustanovení 

§70 odst. 3 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, mají i občanská 

sdružení nově dle zákona č.89/2012 Sb. spolky. Stavební úřad posoudil účastenství spolků v předmětném 

územním řízení na základě předložené dokumentace a dále dle závazných stanovisek a vyjádření Odboru 

ochrany prostředí MHMP č.j. MHMP - odbor životního prostředí: č. j. S-MHMP-0807314/2015/1/OCP/VI ze 

dne 22. 6. 2015 a MHMP – OCP: Sdělení o posuzování vlivů na životní prostředí č. j. S-MHMP-

0814561/2015/OCP/VI/EIA/2843P-1/Lin ze dne 23. 9. 2015. Dle těchto stanovisek stavba nevyžaduje 

posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 

dále stavba nemá vliv na krajinný ráz, neboť předmětné území je vysoce urbanizováno, jedná se o umístění 

stavby, která měřítkem nevybočuje z okolní zástavby. Stavba neovlivní ani evropsky významné lokality ani 

ptačí oblasti. Na základě těchto skutečností stavební úřad posoudil, že projednávaným záměrem nemohou být 

dotčeny veřejné zájmy ochrany přírody a krajiny, které spolky chrání podle zákona č.114/1992 Sb., a z tohoto 

důvodu nejsou účastníky územního řízení. 

 
 
Stavební úřad posoudil účastenství spolků v tomto konkrétním územním řízení, vycházel přitom z předložené 
dokumentace pro územní řízení vypracované 04/2015, z charakteru lokality, ve které se předmětný záměr 
umísťuje, ze závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů chránících veřejný zájem podle zvláštních 
právních předpisů, zejména Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m.Prahy a odboru památkové péče 
Magistrátu hl.m.Prahy a dále z dostupné judikatury, zejména rozsudků NSS. 
Charakter lokality 

− Pozemky stavby jsou v hustě zastavěné centrální města, v památkové rezervaci v hl.m.Praze a jsou 
součástí bloku městské zástavby vymezeném ulicemi Růžová, Jindřišská, Jeruzalémská a U 
půjčovny. Podle platného územního plánu se pozemky stavby nacházejí v území SMJ 3 - smíšené 
městského jádra, území sloužící pro kombinaci funkcí včetně bydlení, které jsou soustředěné do 
centrálních částí města a center městských čtvrtí, se stanoveným podílem bydlení v centrální části 
města 30%, v území zastavitelném (podle výkresu č. 37 platného ÚPn), bez stanovení míry využití 
území, neboť se jedná o území stabilizované, kde z hlediska limitů rozvoje je možné pouze 
zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možností další rozsáhlé 
stavební činnosti. Stavební úřad posoudil nezastavěný prostor mezi stávajícími domy č.p. 971 a 972, 
jako stavební proluku a předložený záměr jako zástavbu v proluce, protože navrhovaná stavba 
navazuje na slepé štítové zdi stávajících staveb č.p. 971 a 972 a respektuje jak hloubku stávající 
zástavby, tak i její výšku. 

Judikatura 
− z rozsudku NSS ze dne 10.9.2009 7 č.j. 7 As 52/2009-227 vyplývá, že logickou podmínkou možnosti 

dotčení krajinného rázu je existence krajiny (krajina je část zemského povrchu s charakteristickým 
reliéfem tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky) 

− v rozsudku ze dne 28.12.2006 č.j. 6 A 83/2002-65 NSS dospěl k závěru, že pravomoc orgánu 
ochrany přírody k vydávání rozhodnutí o souhlasu či nesouhlasu se zásahem do krajinného rázu při 
umístění stavby (§12) bude dána při splnění dvou podmínek: jde o stavbu, která svou charakteristikou 
může krajinný ráz ovlivnit a dále je umísťována v krajině krajinným rázem charakterizované 
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− z rozsudku NSS 7 As 23/2014-57 ze dne 11.6.2014 vyplývá, že vysoce urbanizované prostředí 
(kterým lokalita dotčená stavbou v ul. Růžová bezesporu je) není krajinou ve smyslu ust. § 3 odst.1 
písm. m) ZOPK  

− podle rozsudku NSS č.j. 7 As 2/2011 ze dne 31.5.2011 – centrální část vysoce urbanizovaného 
prostředí nelze bez přistoupení dalších skutečností označit za „krajinu“ ve smyslu zákona č. 114/1992 
Sb. Nelze aplikovat nepřípustně rozšiřující pojem „krajina“ v obecném smyslu jako část zemského 
povrchu obývaného a utvářeného člověkem a lidskou společností 

Závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů 
− Odboru ochrany prostředí MHMP ze dne 22.6.2015 spis.zn.: S-MHMP- 0807314/2015/1/OCP/VI 

v bodě 5. A - Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, v platném znění dotčený orgán mimo jiné uvádí: V daném případě nelze hovořit o rozvolněné 

zástavbě či řídce osídleném území, v němž by byly vyšší měrou zastoupeny přírodní prvky, jako jsou 

např. zvláště chráněná území, významné krajinné prvky lesy, rybníky, jezera, vodní toky apod., 

elementy územního systému ekologické stability, volné horizonty, výrazné nezastavěné svahy či hřbety 

ani jiné charakteristické terénní útvary. Veřejná zeleň běžně doprovázející městskou zástavbu, ani 

jednotlivě volně žijící živočichové nemohou z vysoce urbanizovaného prostředí učinit „krajinu“ ve 

smyslu § 3, odst. 1 písm. m) zákona 114/1992 Sb., (krajina je část zemského povrchu s 
charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními 
prvky). Dále OCP MHMP konstatuje, že vzhledem k absenci krajiny ve smyslu zákona, nejsou dány 

předpoklady pro postup podle § 12, odst. 2 zákona. Věcné posuzování možného dotčení krajinného 

rázu je proto v případě dané lokality bezpředmětné. Uvedený závěr má oporu rovněž v judikatuře 

správních soudů (např. rozsudek NSS 7 As 23/2014-57 ze dne 11.6.2014). 

− V bodě 5. B - stanoviska orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona k ovlivnění evropsky 
významných lokalit se uvádí, že „Uvedený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné 

lokality ani ptačí oblasti“.  
− Odboru ochrany prostředí MHMP pod spis.zn.: S-MHMP-0814561/2015/OCP/VI/EIA/2843P-1/Lin 

ze dne 23.9.2015 vydal, sdělení podle § 6 odst.3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, že „záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení podle citovaného zákona“.   

− Záměr byl dále posouzen Odborem památkové péče MHMP ( Závazné stanovisko OPP MHMP č.j. 
S-MHMP 692115/2015) z hlediska památkové ochrany a ochrany archeologického dědictví se 
závěrem, že příprava prací tak, jak je uvedena v dokumentaci pro územní řízení je přípustná a 
stanovuje upřesňující podmínky pro vypracování dalšího stupně dokumentace (DSP); dále se 
v závazném stanovisku uvádí, že pozemky dotčené záměrem nevykazují znaky ani prvky historické 
zahrady (tato skutečnost je zřejmá z ortofotodokumentace i z dendrologického posudku pozemků 
stavby). 

Dendrologický posudek 
− v březnu 2015 vypracovali Ing. Eva Vízková ČKA 01378, držitel autorizace v oboru zahradní a 

krajinářská tvorby, Ing. arch. Mikoláš Vavřín ČKA 00647 autorizace typ A (pro všechny obory), 
součástí dendrologického posudku je také tabulka obsahující inventarizaci dřevin (stromů a keřů) na 
pozemcích stavby (poz.č.parc. 117/1 a 117/2, k.ú. Nové Město). Z přiložené situace se zákresem 
stávajících dřevin je zřejmé, že byl proveden důsledný dendrologický průzkum všech dřevin a byla 
stanovena jejich sadovnická hodnota při použití pětistupňového bodovacího ohodnocení jednotlivých 
dřevin podle metodiky oceňování dřevin Doc. Ing. Jaroslava Machovce, kde stupeň 1 znamená 
nejnižší sadovnickou hodnotu a stupeň 5 nejvyšší sadovnickou hodnotu posuzované dřeviny. Žádná 
z hodnocených dřevin nebyla kvalifikována výše než stupeň sadovnické hodnoty 2. 

Podle § 70 zákona č. 114/1992 v platném znění   
− odst. (2) Občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka, jehož hlavním posláním podle stanov je 

ochrana přírody a krajiny (dále jen "občanské sdružení"), je oprávněno, pokud má právní 
subjektivitu, požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem informováno o všech 
zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy 
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ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona, s výjimkou řízení navazujících na 
posuzování vlivů na životní prostředí podle § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. Tato žádost je platná jeden rok ode dne jejího podání, lze ji podávat opakovaně. Musí být 
věcně a místně specifikována. 

− odst. (3) Občanské sdružení je oprávněno za podmínek a v případech podle odstavce 2 účastnit se 
správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným 
správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení.35) 
Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo 
první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 

  

Stavební úřad se účastenstvím spolků v předmětném územním řízení zabýval a na základě výše uvedených 
skutečností považuje za prokázané, že projednávaným záměrem nemohou být dotčeny veřejné zájmy ochrany 
přírody a krajiny, které spolky chrání podle zákona č.114/1992 Sb., a občanskému sdružení tak nevzniklo 
postavení účastníka řízení podle § 70 ZOPK. 

Na základě výše uvedeného posouzení stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části usnesení, za 
použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části uvedených. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu může účastník odvolat do 15 dnů ode dne jeho 
oznámení k odboru stavebnímu MHMP podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání proti tomuto usnesení 
nemá odkladný účinek. 
 
  
 
                                                                                                                Ing. Oldřich Dajbych  
     vedoucí odboru výstavby ÚMČ P1 
                                                                                                                      v zastoupení 

 

 

 

                                                                                                        Ing.arch. Tatyana Zacharieva 

                                                                                 pověřená vedoucí oddělení územního řízení OV ÚMČ P1 

                                                                                                                 

 
 
 
 
 
Doručí se: 
Klub Za starou Prahu, z.s., IDDS: ny4e65u 
 sídlo: Mostecká č.p. 56/1, Praha 1-Malá Strana, 118 00  Praha 011 
 
Na vědomí: 
Arcibiskupství pražské, Hradčanské náměstí 56/16, Praha 1-Hradčany, 118 00  Praha 011, 
zastoupené 

Ing. Šárka Jiroušková, Poděbradská 723/130, Praha 9-Hloubětín, 198 00  Praha 98 
spisy 
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