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USNESENÍ 
ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ 

 
Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební a územního plánu (dříve odbor stavební), 
který si vyhradil pravomoc stavebního úřadu podle § 17 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pro stavbu nazvanou 

„Silniční okruh kolem Prahy, stavba 519 Suchdol - Březiněves“, 

(dále jen SOKP 519) na pozemcích v katastrálním území Suchdol v Praze 6,  v katastrálním 
území Bohnice, Čimice, Dolní Chabry, Březiněves a Ďáblice v Praze 8 a  v katastrálním 
území Zdiby ve Středočeském kraji  
podle § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

z a s t a v u j e 

územní řízení o umístění výše uvedené stavby SOKP 519  
na pozemcích v katastrálním území Suchdol v Praze 6,  v katastrálním území Bohnice, 
Čimice, Dolní Chabry, Březiněves a Ďáblice v Praze 8 a  v katastrálním území Zdiby 
ve Středočeském kraji (specifikace parc. č. stavbou dotčených pozemků je přílohou tohoto 
usnesení), zahájené dne 31.1.2007 podáním žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod 
Praha, Na Pankráci 56, Praha 4, IČ 65993390, zastoupeného spol. VIS, a.s., Bezová 1658/1, 
147 01 Praha 4, IČ 60192712,  
a současně  

řízení o ochranném hlukovém pásmu podél shora uvedené stavby SOKP 519  
na pozemcích v katastrálním území Suchdol v Praze 6, Bohnice, Čimice, Dolní Chabry, 
Březiněves a Ďáblice v Praze 8 a  v katastrálním území  Zdiby ve Středočeském kraji 
(specifikace parc. č. stavbou dotčených pozemků je přílohou tohoto usnesení), zahájené dne 
5.2.2008 podáním žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha, Na Pankráci 56, Praha 
4, IČ 65993390, zastoupeného spol. VIS, a.s., Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4, IČ 60192712.  
 

Odůvodnění: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR zastoupené společností VIS, a.s. požádalo Ministerstvo 

pro místní rozvoj (MMR) o stanovení stavebního úřadu, který vydá územní rozhodnutí, neboť 
se stavba nachází v územním obvodu městské části Praha – Suchdol, městské části Praha 8, 
Dolní Chabry, Ďáblice, Březiněves a také v územním obvodu obcí Středočeského kraje – 
Zdiby. MMR opatřením č.j. 27876/2003-63/K-2482/03 ze dne 3.12.2003 tímto úřadem 
stanovilo Úřad MČ Praha 8. Opatřením č.j. 6424/2007-83/K-392/07 ze dne 6.3.2007 toto 
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stanovení stavebního úřadu potvrdilo. Dne 13.3.2007 si Magistrát hlavního města Prahy, odbor 
stavební (dnes odbor stavební a územního plánu) vyhradil pravomoc stavebního úřadu. 

Žadatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastoupený spol. VIS, a.s.,  podal dne 31.1.2007 
žádost o umístění ve výroku uvedené stavby. Protože žádost nebyla doložena všemi podklady 
potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel výzvou ze dne 15.3.2007 vyzván k doplnění 
žádosti a územní řízení bylo současně usnesením přerušeno. Dne 5.2.2008 byla žádost 
doplněna a zároveň žadatel požádal o vydání rozhodnutí o ochranném hlukovém pásmu. 
V průběhu řízení Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební (OST MHMP) usnesením 
ze dne 17.6.2008 spojil územní řízení o umístění stavby  s řízením o ochranném hlukovém 
pásmu této stavby. 

Dne 28.8.2008 OST MHMP vydal územní rozhodnutí, kterým umístil výše uvedenou stavbu a 
stanovil její ochranné hlukové pásmo. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání. 
Rozhodnutím ze dne 25.3.2010 pod č.j. 14909/2009-83/1110 MMR územní rozhodnutí 
zrušilo a věc vrátilo  odboru stavebnímu MHMP k novému projednání a rozhodnutí. 
Z rozhodnutí MMR o odvolání vyplynulo, že je třeba podání doplnit, proto OST MHMP 
žadatele vyzval k doplnění žádosti o: 
1) prokázání souladu navrhované stavby s platným územním plánem  zejména s funkčním 

využitím jednotlivých stavbou dotčených ploch 
2) uvedení záměru do souladu s podmínkou č. 1 souhlasného stanoviska MŽP č.j. 

NM700/1327/2020/OPVŽP/02 e.o. ze dne 30.4.2002 
3) aktualizovaná vyjádření vlastníků nebo správců dopravní a technické infrastruktury, 
4) aktualizovaná vyjádření vlastníků veřejné komunikační sítě, 
ve lhůtě do 3 měsíců od data doručení této výzvy. 
Následně byla lhůta pro doplnění podání několikrát prodloužena, naposledy usnesením ze dne 
5.3.2013 v termínu do 31.12.2014. Ani po této lhůtě nebylo podání doplněno. 
 
Jelikož žadatel neodstranil vady žádosti, které brání pokračování v řízení, nedoložil ani jeden 
z požadovaných podkladů pro vydání rozhodnutí, stavební úřad řízení zastavil. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

Poučení účastníků: 
Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu 
pro místní rozvoj podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu 
odvolání nemá odkladný účinek. 
 
 
 
 

otisk úředního razítka 
 

Ing. Markéta Vacínová 
vedoucí oddělení metodiky 

odboru stavebního a územního plánu 
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Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí usnesení. 

 
 

Příloha  
Specifikace parc. č. stavbou dotčených pozemků a parc. č. ochranným pásmem dotčených 
pozemků 
 
 
 
Rozdělovník:    
účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona do vl. rukou: 
1) VIS a.s., Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 
2) Hl. m. Praha, zast. URM, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 

účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou: 
3)    zveřejněním na úřední desce OST HMP po dobu 15 dnů 
4) zveřejněním na úřední desce MČ Praha Suchdol, Internacionální 734, 165 00 Praha 6 - Suchdol 

po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění  
5)  zveřejněním na úřední desce MČ Praha 8, Zenklova 35, 180 48 Praha 8 po dobu 15 dnů a podání 

zprávy o zveřejnění  
6)  zveřejněním na úřední desce MČ Praha Dolní Chabry, Spořická 314, 184 00 Praha 8 po dobu 15 

dnů a podání zprávy o zveřejnění  
7)  zveřejněním na úřední desce MČ Praha Březiněves, U Parku 140, 182 00 Praha 8 po dobu 15 dnů 

a podání zprávy o zveřejnění 
8)  zveřejněním na úřední desce MČ Praha Ďáblice, 182 02 Praha 8 po dobu 15 dnů a podání zprávy 

o zveřejnění 
9)  zveřejněním na úřední desce Obce Zdiby, Průběžná 11, 250 66 Zdiby po dobu 15 dnů a podání 

zprávy o zveřejnění 

dotčeným orgánům doporučeně: 
10) MHMP OPP 
11) MHMP OOP  
12) MHMP ODA 
13) MHMP OKR 
14) Úřad MČ Praha 6 – odbor dopravy a životního prostředí 
15) Úřad MČ Praha 8 – odbor dopravy 
16) Úřad MČ Praha 8 – odbor životního prostředí 
17) Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
18) Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
19) MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - odbor územního rozvoje a památkové péče, 

Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
20) MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1 - odbor dopravy, 

250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 
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21) MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, 250 
01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 

22) Hygienická stanice hl.m. Prahy, Rytířská 12, Praha 1, 110 01 
23) Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, detašované pracoviště v Praze 5, Žitavského 

497, 156 80 Praha 5 
24) Hasičský záchranný sbor, Sokolská 62, Praha 2, 121 24 
 
na vědomí: 
26) Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4  
27) Městský soud v Praze, Hybernská 18, 111 21 Praha 1 (11A 125/2014-23) 
28)   MHMP OST/2 - spis  
29) MHMP OST/1 - Ka 
30) MHMP OST/3 - Jr  
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