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SDĚLENÍ 
 

Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný 
podle § 13  odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhlášky č.55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů vydal dne 4. 7. 2019, pod č.j. 002823/19/OVDŽP, sp.zn. 
008806/19/OVDŽP/Mh rozhodnutí o umístění stavby nazvané 

„ROZVOJ AREÁLU ZBRASLAV - areál Policejního prezidia ČR“ 
Praha 5-Zbraslav, při komunikaci Na Baních, 

 
na pozemcích parc. č. 2875/2 (ostatní plocha), parc. č. 2919/1 (ostatní plocha), parc. č. 2919/15 (ostatní 
plocha), parc. č. 2919/16 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2919/17 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc. č. 2919/18 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2919/19 (ostatní plocha), parc. č. 2919/20 
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2919/21 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2919/22 (ostatní 
plocha), parc. č. 2919/23 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2919/24 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc. č. 2919/25 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2919/40 (ostatní plocha), parc. č. 2919/41 (ostatní 
plocha), parc. č. 2919/43 (ostatní plocha), parc. č. 2919/44 (ostatní plocha), parc. č. 2919/45 (ostatní 
plocha), parc. č. 2919/46 (ostatní plocha), parc. č. 2919/47 (ostatní plocha), parc. č. 2919/48 (ostatní 
plocha), parc. č. 2919/49 (ostatní plocha), parc. č. 2919/50 (ostatní plocha), parc. č. 2919/51 (ostatní 
plocha), parc. č. 2919/52 (ostatní plocha), parc. č. 2919/53 (ostatní plocha), parc. č. 2919/54 (ostatní 
plocha), parc. č. 2919/55 (ostatní plocha), parc. č. 2919/56 (ostatní plocha), parc. č. 2919/57 (ostatní 
plocha), parc. č. 2919/59 (ostatní plocha), parc. č. 2919/66 (ostatní plocha), parc. č. 2919/67 (ostatní 
plocha), parc. č. 2919/94 (ostatní plocha), parc. č. 2919/95 (ostatní plocha), parc. č. 2919/96 (ostatní 
plocha), parc. č. 2919/97 (ostatní plocha), parc. č. 2919/98 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2919/99 
(ostatní plocha), parc. č. 2919/100 (ostatní plocha), parc. č. 2919/101 (ostatní plocha), parc. č. 2919/104 
(ostatní plocha), parc. č. 2919/105 (ostatní plocha), parc. č. 2919/113 (ostatní plocha), parc. č. 2919/114 
(ostatní plocha), parc. č. 2919/115 (ostatní plocha), parc. č. 2919/116 (ostatní plocha), parc. č. 2919/117 
(ostatní plocha), parc. č. 2919/118 (ostatní plocha), parc. č. 2919/119 (ostatní plocha), parc. č. 3163/9 
(ostatní plocha), parc. č. 3163/25 (ostatní plocha) v katastrálním území Zbraslav. 
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Územní rozhodnutí bylo vydáno na základě žádosti, kterou dne 30. 4. 2018 podalo 

Ministerstvo vnitra ČR, zastoupené společností ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ 
s.r.o., IČO 27755690, Dominikánská 342/19, 602 00  Brno-Brno-město. 

 
Výrokem rozhodnutí o umístění stavby č. I rozhodl Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, 
dopravy a životního prostředí o umístění předmětné stavby, výrokem rozhodnutí č. II  Úřad městské části 
Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí vyloučil odkladný účinek odvolání proti 
rozhodnutí o umístění stavby. 
 
Proti výroku č. II o přiznání odkladného účinku byla podána žaloba. 
 
O žalobě rozhodl Městský soud tak, že 
Výrok II. rozhodnutí Úřadu městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí ze dne 
4. 7. 2019, č. j. 002823/19/OVDŽP, sp. zn. 008806/19/OVDŽP/Mh, se ruší a věc se vrací žalovanému k 
dalšímu řízení. 
 
Proti rozhodnutí Městského soudu v Praze byla podána kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu 
v Brně a žádost o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.  
 
O odkladném účinku kasační stížnosti Nejvyšší správní soud doposud nerozhodl. 
 
Proti rozhodnutí o umístění stavby byla podána odvolání, spis byl předán odvolacímu správnímu orgánu. 
 
 
 
 
 
 

Ing. Lenka Böhmová 
vedoucí odboru 

  
 

 
 
 

 

Obdrží: 
Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp – ke spisu č.j. MV-3415-26/OSM-2019 
 sídlo: Nad štolou č.p. 936/3, 170 34  Praha 7-Holešovice  
ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o., IDDS: bpam5m8 
 sídlo: Dominikánská č.p. 342/19, Brno-město, 602 00  Brno 2 
 
Magistrát hlavního města Prahy – Odbor stavebního řádu (Sp.zn. 40993/2020) 
 
Účastníci řízení – informace vyvěšením na úřední desce Úřadu městské části Praha 16 
 


