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Vyjádření k zahájenému územnímu řízení: 
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 1. Žádáme o přerušení územního řízení. Podle § 88 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) „stavební úřad územní řízení přeruší, 

kromě jiného, z důvodů uvedených ve správním řádu“, tedy i z důvodu, probíhá-li řízení o 

předběžné otázce (viz § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu). Vzhledem k tomu, že se územní 

řízení dotýká i pozemku parc. č. 27 v k. ú. Nové Město, na kterém se nachází objekt, o němž 

dosud nebylo ministryní kultury pravomocně rozhodnuto, zda bude či nebude prohlášen za 

kulturní památku, domníváme se, že současně s tímto řízením probíhá i řízení o předběžné 

otázce, které je důvodem k přerušení územního řízení.  

 

 2. Dokumentace předložená do územního řízení není totožná s projektovou 

dokumentací, ke které bylo vydáno závazné stanovisko a věcné hodnocení této 

dokumentace dotčeným prvoinstančním orgánem státní památkové péče, tedy OPP MHMP.  

Důrazně upozorňujeme, že v případě, že by stavební úřad vydal územní rozhodnutí, na 

základě jiné či pozměněné projektové dokumentace, než ke které má podmiňující závazné 

stanovisko dotčeného orgánu, bylo by takové rozhodnutí nezákonné. 

 

 3. Závazné stanovisko výkonného orgánu památkové péče – OPP MHMP – z 24. 6. 

2010 vykazuje právní vady, pro která bylo MK ČR zrušeno ve zkráceném přezkumném 

řízení dne 5. 1. 2011 jako nezákonné. Přestože byl tento krok na základě rozkladového řízení 

ministrem kultury ČR následně 23. 5. 2011 anulován a přezkumné řízení zastaveno, tím 

nebyly odstraněny právní vady závazného stanoviska, pro které bylo shledáno nezákonným.  

 

Jedná se zejména o tyto právní vady: 

 

 a) závazné stanovisko OPP MHMP je nezákonné, neboť odporuje ustanovení § 68 

odst. 3 správního řádu, a to z toho důvodu, že se v odůvodnění závazného stanoviska orgán 

nevypořádal s protikladnými argumenty odborného vyjádření NPÚ, které je pro vydání 

závazného stanoviska povinným podkladem, neuvedl úvahy, kterými se řídil při hodnocení a 

nevysvětlil důvod, proč se přiklonil k protichůdnému závěru. Z tohoto hlediska je rozhodnutí 

výkonného orgánu památkové péče nevěrohodné a nepřezkoumatelné. Tato skutečnost je 

jeho natolik závažnou právní vadou, že může být odstraněna jen novým projednáním a 

vydáním nového závazného stanoviska. 

 



 b) OPP MHMP vydal závazné stanovisko 24. června 2010 a v něm akceptoval 

projektovou dokumentaci zpracovanou a předloženou žadatelem v dubnu 2010, aniž si 

předem vyžádal písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče. Odborné 

vyjádření NPÚ se totiž vztahovalo k předchozí verzi projektové dokumentace, která 

předpokládala jinou výškovou úroveň stavby, tedy okolnost z hlediska památkového 

posouzení mimořádně závažnou. Tím byl porušen § 14 odst. 6 památkového zákona a závazné 

stanovisko je i z tohoto hlediska nezákonné.    

 

 c) podle názoru MK ČR vykazuje závazné stanovisko další závažné pochybení, a to 

vnitřní rozpor, který rovněž vede k jeho zřejmé nezákonnosti. Podmínka závazného 

stanoviska č. 6, která se obsahově týká plánované novostavby, určuje, že součástí 

dokumentace pro stavení povolení, tedy dalšího stupně projednání záměru, budou i zákresy do 

fotografií z tradičních dálkových pohledů, které prokážou, že hmota objektu působí sourodě 

s okolní střešní krajinou a v rámci panoramatických pohledů není nadměrně pohledově 

exponovaná. Není ale možné, aby jednou již přiznaná práva, tedy hmota novostavby dle 

schválené projektové dokumentace pro územní řízení, byla v dalším kole řízení účastníkovi 

odnímána.  

 

Závěr 

 

 Na základě § 2, odst. 1 a 4 správního řádu žádáme stavební úřad, aby jednal v souladu 

se zákony a ostatními právními předpisy a ve prospěch veřejného zájmu, pro jehož ochranu je 

podle § 50, odst. 3 správního řádu povinen zjistit všechny důležité okolnosti.  

 Proto žádáme, aby řízení bylo z důvodu předběžné otázky neprodleně přerušeno a 

následně zrušeno z důvodu nezákonnosti povinného podkladu k řízení, tedy závazného 

stanoviska orgánu památkové péče. Pokud by se tak nestalo, zřejmé právní vady a 

nezákonnosti zatíží výrok stavebního úřadu vzešlý z tohoto územního řízení se všemi 

důsledky z toho plynoucími. 
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