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ROZHODNUTÍ 

Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu, jako odvolací správní orgán příslušný 

dle § 81 odst. 3 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, a § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

ve věci odvolání Městské části Praha-Zbraslav, IČ 00241857, se sídlem Zbraslavské náměstí 

464, Praha 5-Zbraslav, proti rozhodnutí Úřadu městské části Praha 16, odboru výstavby, 

dopravy a životního prostředí č.j. 008991/18/OVDŽP, spis.zn. 025671/17/OVDŽP/Mh ze dne 

3.5.2018, kterým byla k žádosti společnosti OZRIM a.s., IČ 26769263, se sídlem Magistrů 

168/2, Praha 4 – Michle zastoupené společností AGUECON a.s., IČ 14868202, se sídlem 

Československých legií 445/4, Trnovany, Teplice 1, prodloužena platnost územního rozhodnutí 

pro záměr nazvaný „OBYTNÁ LOKALITA ZBRASLAV-ZÁVIST, etapa I.“ na pozemcích 

parc. č. 3093/6, 3101/2, 3101/3, 3101/4, 3105/3, 3107/1, 3107/4, 3107/6, 3107/7, 3158/2 

v katastrálním území Zbraslav, rozhodl dle § 90 odst. 5 správního řádu takto: 

Odvolání se zamítá a rozhodnutí č.j. 008991/18/OVDŽP, spis.zn. 025671/17/OVDŽP/Mh 

ze dne 3.5.2018 se potvrzuje. 

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního 

orgánu:  OZRIM a.s., Magistrů 168/2, Praha 4-Michle 

 

Odůvodnění: 

Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí (dále jen stavební 

úřad) vydal rozhodnutí č.j. 008991/18/OVDŽP, spis.zn. 025671/17/OVDŽP/Mh ze dne 

3.5.2018. Tímto rozhodnutím k žádosti společnosti OZRIM a.s. zastoupené společností 
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AGUECON a.s. prodloužil o 2 roky od nabytí právní moci platnost územního rozhodnutí 

č.j. 020729/15/OVDŽP, sp.zn. 012310/14/OVDŽP/Mh ze dne 14.12.2015 (právní moc 

20.1.2016), kterým bylo v I. výroku rozhodnuto o umístění staveb dopravní a technické 

infrastruktury a ve II. výroku o dělení a scelování pozemků. Proti rozhodnutí o prodloužení 

platnosti územního rozhodnutí uplatnila odvolání Městská část Praha – Zbraslav (dále jen 

odvolatelka). V jeho obsahu namítá, že se změnily předpoklady, za kterých bylo původní 

rozhodnutí vydáno; napadené rozhodnutí je v rozporu s aktuálním stavem již realizované 

související stavby; stavební úřad nezjistil dostatečně stav věci dle ust. § 3 správního řádu 

a postupoval v rozporu s ust. § 90 stavebního zákona; odůvodnění rozhodnutí je nedostatečné 

a neobsahuje hodnocení námitek jednotlivých účastníků; z důvodu složitosti a nepřehlednosti 

situace v lokalitě proběhlo několik jednání s některými účastníky a vzhledem k nečinnosti 

stavebníků či doložení neúplných podkladů nebylo možné uzavřít smlouvu o převzetí 

dokončených komunikací. 

Stavební úřad podle ust. § 86 odst. 2 správního řádu zaslal stejnopis podaného odvolání všem 

účastníkům, kteří se mohli proti rozhodnutí odvolat, a vyzval je, aby se k němu vyjádřili. 

Tohoto oprávnění využila v zastoupení žadatelky společnost AGUECON a.s., která podrobně 

reagovala na jednotlivé odvolací námitky a s odkazem na obsah žádosti mj. uvedla, že vzhledem 

k obstrukčnímu jednání odvolatelky a stupňování jejích požadavků nebyla dosud schopna 

požádat o stavební povolení. K podání jsou přiloženy kopie vzájemné komunikace žadatelky 

(ze dne 24.5.2019) a odvolatelky (ze dne 15.6.2018). 

Vzhledem k tomu, že stavební úřad neshledal podmínky pro zrušení nebo změnu rozhodnutí 

podle ust. § 87 správního řádu, předal spis odvolacímu správnímu orgánu. 

Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu (MHMP STR) po ověření, že odvolání 

bylo podáno účastníkem řízení, následně zkoumal, zda bylo odvolání podáno v zákonem 

stanovené lhůtě. Dle ust. § 86 odst. 1 správního řádu se odvolání podává u správního orgánu, 

který napadené rozhodnutí vydal. Dle ust. § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů 

ode dne oznámení rozhodnutí. Lhůta je zachována, pokud je odvolání podáno ve lhůtě 

k poštovní přepravě. Z obsahu spisu vyplývá, že rozhodnutí bylo odvolatelce doručeno dne 

7.5.2018 a odvolání uplatnila dne 21.5.2018. Odvolání je posouzeno jako včasné a přípustné. 

Dle ust. § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumává odvolací správní orgán soulad napadeného 

rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost 

přezkoumává v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný 

zájem. V souladu s ust. § 82 odst. 4 správního řádu k novým skutečnostem a k návrhům na 

provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne 

jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve.  

Z obsahu předloženého správního spisu bylo zjištěno, že dne 21.12.2017 byla u stavebního 

úřadu uplatněna žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí. Stavební úřad opatřením 

č.j. 002515/18/OVDŽP ze dne 5.2.2018 oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům 

zahájení řízení a pro uplatnění námitek a stanovisek jim stanovil lhůtu 15 dnů od doručení. 

Následně vydal napadené rozhodnutí. Postup stavebního úřadu je v souladu s ust. § 93 odst. 3 

věta druhá stavebního zákona ve znění účinném do 31.12.2017. 
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Územní rozhodnutí č.j. 020729/15/OVDŽP, sp.zn. 012310/14/OVDŽP/Mh ze dne 14.12.2015 

bylo vydáno s platností 2 roky ode dne nabytí právní moci. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 

20.1.2016. Žádost o prodloužení platnosti rozhodnutí ze dne 21.12.2017 byla uplatněna včas 

před uplynutím doby jeho platnosti. Podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. 

Po věcné stránce je obsahem prodlužovaného rozhodnutí ze dne 14.12.2015 umístění souboru 

staveb obsahující nové pozemní komunikace, vodovodní řad včetně přípojek, stoku splaškové 

kanalizace včetně přípojek, stoku dešťové kanalizace se vsakovacími objekty, veřejné osvětlení 

a síť elektronických komunikací (výrok I.) a dělení a scelování pozemků parc. č. 3107/1, 3107/6 

a 3107/7 v k.ú. Zbraslav (výrok II.). 

K odvolacím námitkám MHMP STR uvádí: 

Ust. § 93 odst. 3 stavebního zákona stanoví: „Dobu platnosti územního rozhodnutí může 

stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti 

rozhodnutí staví. Na řízení o prodloužení lhůty platnosti rozhodnutí se vztahují přiměřeně 

ustanovení o územním řízení s tím, že veřejné ústní jednání se nekoná a závazná stanoviska, 

námitky nebo připomínky lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení 

řízení, jinak se k nim nepřihlíží.“ 

Z uvedeného ustanovení i ustálené judikatury správních soudů (např. NSS 6 As 74/2017 ze dne 

8.8.2017) vyplývá, že řízení o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí nepředstavuje 

nové územní řízení. Nezkoumají se v něm znovu otázky, o nichž stavební úřad pravomocně 

rozhodl již v minulosti při umisťování stavby do území. Stavební úřad v něm neposuzuje soulad 

záměru s požadavky ust. § 90 stavebního zákona. V řízení o prodloužení platnosti územního 

rozhodnutí musí stavební úřad zohlednit zejména možné podstatné změny podmínek v území 

a současně umožnit předvídatelnost rozvoje území pro majitele okolních nemovitostí. Pouze 

v případě, že by došlo k podstatným změnám v území, musí stavební úřad posoudit, zda tyto 

změny neznemožňují prodloužení platnosti územního rozhodnutí a nevyžadují nové posouzení 

umístění stavby.  

Na str. 2 rozhodnutí je uvedeno, že „…předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, 

zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti stanoviska dotčených orgánů.“  

MHMP STR k tomu uvádí, že zahájení řízení bylo dotčeným orgánům řádně oznámeno (viz 

výše). Ve shodě se stavebním úřadem lze důvodně předpokládat, že jejich dřívější závazná 

stanoviska zůstávají v platnosti a dotčení jimi hájených veřejných zájmů zůstává oproti 

původnímu stavu beze změny. Účastníci řízení žádné námitky neuplatnili. 

Odvolatelka spojuje podstatnou změnu podmínek v území s realizací staveb dopravní a tech. 

infrastruktury v rámci sousedního záměru, které měly být provedeny jiným stavebníkem 

částečně v rozporu s opatřením stavebního úřadu.  MHMP STR předně uvádí, že případná 

stavební nekázeň při provádění jiného záměru a navíc odlišnými stavebníky, není předmětem 

tohoto řízení. Odvolatelka uvedla, že realizace této sousední stavby (povolena k předčasnému 

užívání) nerespektovala změnu svého územního rozhodnutí, která se „vydávala z důvodu změny 

parkovacích míst přiléhajících k větvi B a C a změny vsakovacího objektu A a B“, protože 

vsakovací objekt B byl realizován podle původního územního rozhodnutí. K tomu MHMP STR 

doplňuje, že vsakovací objekty A a B měly být dle zmiňované změny nahrazeny vsakovacími 

galeriemi C. Uvedené nelze hodnotit jako změnu v území, která by vyžadovala nově posoudit 
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umístění předmětného souboru staveb popř. dělení a scelování pozemků, a která by ve výsledku 

znemožňovala prodloužení platnosti územního rozhodnutí. Námitka odvolatelky, že stavební 

úřad nedostatečně zjistil stav věci ve smyslu ust. § 3 správního řádu a postupoval v rozporu 

s principy dobré správy dle ust. § 2 až § 8 správního řádu, je proto nedůvodná. 

Odvolatelce lze přisvědčit, že odůvodnění napadeného rozhodnutí je stručné a na hranici 

přezkoumatelnosti. Jak je výše uvedeno, v řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí 

se jedná o správní uvážení stavebního úřadu, zda s ohledem na důvody uvedené v žádosti 

a případné změny v území platnost územního rozhodnutí prodlouží či bude vyžadovat nové 

posouzení umístění stavby. V žádosti je mj. uvedeno: „Mezi MČ Praha-Zbraslav a stavebníkem 

probíhala od obdržení územního rozhodnutí četná jednání o koordinaci souvisejících staveb 

a úpravě projektové dokumentace, aby bylo dosaženo shody ve stavebních záměrech obou stran 

v dané lokalitě. Stavebník z toho důvodu přezkoumával možnost variantní úpravy odvodnění 

a žádal MČ Praha-Zbraslav o její souhlasné vyjádření k projektové dokumentaci. MČ Praha-

Zbraslav vyjádření podmínila řadou požadavků na doplnění projektové dokumentace. Řada 

jednání byla ovšem i ryze technického charakteru o postupu stavebních prací a použitých 

materiálech, avšak zejména o řešení odvodnění oblasti….“ Uvedené prokazují i četné 

písemnosti přiložené k žádosti (např. zápisy z jednání se zástupci MČ ze dne 25. 9., 12. 10. 

a 20.11.2017, nesouhlasná stanoviska MČ k žádosti o zábor komunikace ze dne 25.5. a 4.7. 

2017, apod.). Sama odvolatelka v textu odvolání mj. uvádí: „Z důvodu složitosti 

a nepřehlednosti celé situace v lokalitě Závist proběhlo několik jednání…, nebylo možné uzavřít 

smluvní dohodu o převzetí dokončených komunikací…“.  

Důvody žadatele pro prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí jsou relevantní, změny 

v území nevyvolávají potřebu nového posouzení pravomocně umístěné infrastruktury. MHMP 

STR zhojil vadu odůvodnění a přisvědčuje závěru stavebního úřadu, že podmínky pro 

prodloužení platnosti územního rozhodnutí jsou splněny.  

Protože odvolací správní orgán neshledal důvod pro postup podle § 90 odst. 1 až 4 správního 

řádu, odvolání zamítl a rozhodnutí potvrdil. 

 

 

Poučení o odvolání: 

Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se podle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále 

odvolat. 

Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v právní moci, jestliže bylo oznámeno všem 

odvolatelům a účastníkům uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu. 

 

 

 

  

Ing. Markéta Vacínová 

ředitelka odboru 

podepsáno elektronicky 
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Obdrží: 

I. účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu a odvolatel, doporučeně, fyz. os. do vl. 

rukou 

1. AQUECON a.s., IDDS: v7mmzdw 

 sídlo: Československých legií č.p. 445/4, Trnovany, 415 01  Teplice 1 

    Zastoupení pro: OZRIM a.s. 

2. Městská část Praha-Zbraslav, IDDS: zcmap6w 

 sídlo: Zbraslavské náměstí č.p. 464, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 

3. Richard Kneschk, IDDS: mngapz5 

 trvalý pobyt: Magistrů č.p. 168/2, 140 00  Praha 4-Michle 

4. Bc. Zdeněk Žák, Čápkova č.p. 29/22, Veveří, 602 00  Brno 2 

5. Ing. Eliška Žáková, Ph.D., Liškova č.p. 635/14, Praha 4-Kamýk, 142 00  Praha 411 

6. APERTURA, a.s., IDDS: sfwcuuz 

 sídlo: Palackého třída č.p. 183/38, Královo Pole, 612 00  Brno 12 

7. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor evidence majetku,  

 sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 

 

II. účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu  

 8. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, IDDS: c2zmahu 

 sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28 

 9. Magistrát hlavního města Prahy, úřední deska po dobu 15 dní s účinky doručení, Mariánské 

náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 

10. Městská část Praha-Zbraslav, úřední deska po dobu 15 dní pro informaci, bez účinků 

doručení, IDDS: zcmap6w 

 sídlo: Zbraslavské náměstí č.p. 464, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 

11. Úřad městské části Praha 16, úřední deska po dobu 15 dní pro informaci, bez účinků 

doručení, IDDS: ntsbt5z 

 sídlo: Václava Balého č.p. 23/3, Radotín, 153 00  Praha 512 + SPIS 

 

III. ostatní 

12. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, příspěvková organizace, evidence ÚR - pí. 

Faktorová, IDDS: c2zmahu 

 sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28 

13. Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Václava 

Balého č.p. 23/3, Praha 5-Radotín, 153 00  Praha 512 

 

IV. na vědomí 

14. OZRIM a.s., IDDS: 3r9fi93 

 sídlo: Magistrů č.p. 168/2, 140 00  Praha 4-Michle 

MHMP STR/Pr 
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