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    HLAVNÍ MĚSTO PRAHA    

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY    
ODBOR STAVEBNÍ    

    
     
   Dle rozdělovníku  

     
     
Sp. zn. Praha 
S-MHMP 45912/2007//OST/He 8.11.2010  

V Ý Z V A  

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, bylo 
u odboru stavebního Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP), který si vyhradil podle § 17 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pravomoc 
stavebního úřadu pro stavbu nazvanou 

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

navrhovanou v Praze 6 v katastrálním území - Suchdol, Praze 8 - Bohnice, Čimice, Dolní 
Chabry, Březiněves a Ďáblice a ve Středočeském kraji v katastrálním území Zdiby. 

zahájeno územní řízení o umístění této stavby a současně územní řízení o jejím ochranném 
hlukovém pásmu. 

Odbor stavební MHMP vydal dne 28.8.2008 územní rozhodnutí, kterým umístil výše 
uvedenou stavbu a stanovil ochranné hlukové pásmo. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno 
odvolání. Rozhodnutím ze dne 25.3.2010 pod č.j. 14909/2009-83/1110 Ministerstvo pro 
místní rozvoj (MMR) územní rozhodnutí zrušilo a věc vrátilo  odboru stavebnímu MHMP 
k novému projednání. Opatřením  č.j. 24917/2010-83/1627 ze dne  28.7.2010 oznámilo 
MMR, že  rozhodnutí o odvolání nabylo právní moci. 

Z rozhodnutí MMR o odvolání vyplývá, že je třeba podání doplnit, proto odbor stavební 
MHMP žadatele podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

v y z ý v á  
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, 

a to ve lhůtě  
do 3 měsíců od data doručení této výzvy. 

Pokud nebude žádost o vydání územního rozhodnutí ve stanovené lhůtě doplněna, bude 
územní řízení podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno. 



S-MHMP-45912/2007/OST 
 

 2 

U S N E S E N Í  

Odbor stavební MHMP současně s výzvou k odstranění nedostatků návrhu na umístění shora 
uvedené stavby podle § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, územní řízení  

p ř e r u š u j e .  

O d ů v o d n ě n í  

Posouzením předložené žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejích příloh odbor stavební 
MHMP zjistil, že podání není úplné a je třeba některé doklady doplnit. Především již nejsou 
platná některá vyjádření vlastníků nebo správců dopravní a technické infrastruktury, vlastníků 
veřejné komunikační sítě. 

Z rozhodnutí MMR o odvolání rovněž vyplynulo, že je třeba uvést dokumentaci pro územní 
rozhodnutí do souladu se souhlasným stanoviskem MŽP č.j. NM700/1327/2020/OPVŽP/02 
e.o. ze dne 30.4.2002  a prokázat soulad navrhované stavby s platným územním plánem  
zejména funkčním využitím jednotlivých dotčených ploch, aby bylo možné posoudit soulad 
záměru dle § 90 odst. a) stavebního zákona. 

Odbor stavební MHMP upozorňuje, že v případě, že bude dokumentace pro územní řízení 
upravována, je třeba změnu dokumentace projednat s těmi dotčenými orgány, jejichž zájmů 
chráněných speciálním zákonem se změna dokumentace dotkne. 

Lhůtu stanovil odbor stavební MHMP s ohledem na rozsah požadovaných dokladů. 
 

Vzhledem k výše uvedenému byl žadatel vyzván k doplnění podání a řízení se přerušuje. 

P o u č e n í  o  o d v o l á n í  

Podle § 76 odst. 5 správního řádu se proti tomuto usnesení může účastník řízení odvolat do 15 
dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu pro místní rozvoj, podáním učiněným u odboru 
stavebního MHMP, Jungmannova 29, 111 21 Praha 1.  
Odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek. 

Ing. Ivana Souralová 
ředitelka odboru  

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 
3)   Obec Zdiby, Průběžná 11, 250 66 Zdiby 
4)   Obec Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky 

účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou: 
5) zveřejněním na úřední desce MHMP po dobu 15 dnů 
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6) zveřejněním na úřední desce MČ Praha Suchdol, Internacionální 734, 165 00 Praha 6 - 
Suchdol po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění  

7) zveřejněním na úřední desce MČ Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6  po dobu 15 
dnů a podání zprávy o zveřejnění  

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

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

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

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

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

13)  zveřejněním na úřední desce Městského úřadu Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63 
Roztoky po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění 

na vědomí: 
14) Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4  

    15) MHMP OST/2 - spis  
    16) MHMP OST/2 - He 
    17) MHMP OST/3 - Jr  
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