MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1

Adresáti: dle rozdělovníku
V Praze dne 27. září 2016
Č.j.: MMR-19283/2016-83/1218

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo pro místní rozvoj, jako orgán příslušný podle § 14 odst. 1 zákona
č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a podle § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s § 118 odst. 3 písm. b) zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, ve věci odvolání
společnosti BAU-INVEST Soukenická 12 a.s., IČ 278 84 392, se sídlem Elišky Krásnohorské
10/2, 110 00 Praha 1, zastoupené JUDr. Markem Bánským, advokátem se sídlem Elišky
Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1, proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy,
odboru stavebního řádu, č.j. MHMP 119570/2016 (sp.zn. S-MHMP 2007613/2015/STR) ze
dne 25. 1. 2016, kterým bylo ve zkráceném přezkumném řízení dle ust. § 97 odst. 3 ve spojení
s ust. § 98 správního řádu zrušeno rozhodnutí Úřadu městské části Praha 1, odboru výstavby,
č.j. UMCP1 154961/2015 (sp.zn. S UMCP1/132509/2015/VÝS-Bu-2/1089) ze dne 9. 10.
2015, jímž bylo výrokem I. podle § 137 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
společnosti BAU-INVEST Soukenická 12 a.s. „nařízeno bezodkladné provedení nezbytných
úprav spočívajících v odstranění nadzemních kontaminovaných části stavby a konzervaci
podzemní části stavby“ nazvané „nadzemní část – 1. a 2.NP uličního objektu a podzemní část
– 1.PP, sklepy, Praha – Nové Město č.p. 1089, Soukenická 12“ na pozemku parc.č. 394 v k.ú.
Nové Město a výrokem II. byl podle ust. § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu odejmut
odkladný účinek odvolání, a dle ust. § 99 odst. 2 správního řádu bylo určeno, že účinky
rozhodnutí vydaného v přezkumném řízení nastávají ode dne právní moci přezkoumávaného
rozhodnutí Úřadu městské části Praha 1, odboru výstavby, rozhodlo takto:
Rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru stavebního řádu, č.j. MHMP
119570/2016 (sp.zn. S-MHMP 2007613/2015/STR) ze dne 25. 1. 2016 s e podle § 90 odst.
1 písm. c) správního řádu m ě n í tak, že se v jeho výrokové části část věty „nařídil
bezodkladné provedení nezbytných úprav spočívajících v odstranění nadzemních
kontaminovaných části stavby a konzervaci podzemní části stavby“ nahrazuje textem
„nařídil společnosti BAU-INVEST Soukenická 12 a.s., IČ 278 84 392, se sídlem Elišky
Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1, bezodkladné provedení nezbytných úprav spočívajících
v odstranění nadzemních kontaminovaných části stavby a konzervaci podzemní části stavby
nazvané nadzemní část – 1. a 2.NP uličního objektu a podzemní část – 1.PP, sklepy, Praha –
Nové Město č.p. 1089, Soukenická 12 na pozemku parc.č. 394 v k.ú. Nové Město“, a dále se
v jeho výrokové části část věty „ode dne právní moci přezkoumávaného rozhodnutí, tj. od 24.
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10. 2015“ nahrazuje textem „ode dne právní moci přezkoumávaného rozhodnutí, tj. od 10.
11. 2015“.
Ve zbytku s e rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru stavebního
řádu, č.j. MHMP 119570/2016 (sp.zn. S-MHMP 2007613/2015/STR) ze dne 25. 1. 2016
podle § 90 odst. 5 správního řádu p o t v r z u j e a proti němu směřující odvolání
společnosti BAU-INVEST Soukenická 12 a.s., zastoupené advokátem JUDr. Markem
Bánským, s e z a m í t á.

Odůvodnění:
Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu (dále jen „magistrát“), po
předběžném posouzení věci ve smyslu § 95 odst. 1 správního řádu na základě písemnosti
odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy č.j. MHMP 1994477/2015 (sp.zn.
S-MHMP 1843125/2015) ze dne 18. 11. 2015 vydal ve zkráceném přezkumném řízení
zmíněné rozhodnutí č.j. MHMP 119570/2016 (sp.zn. S-MHMP 2007613/2015/STR) ze dne
25. 1. 2016. Proti zmíněnému rozhodnutí magistrátu ze dne 25. 1. 2016 podala společnost
BAU-INVEST Soukenická 12 a.s., zastoupená advokátem JUDr. Markem Bánským,
odvolání.
Magistrát vyrozuměl o podaném odvolání ostatní účastníky řízení, kteří se mohli proti
jeho rozhodnutí ze dne 25. 1. 2016 odvolat, a vyzval je k vyjádření se k jeho obsahu. Této
možnosti využil RNDr. Pavel Novotný, „místopředseda Družstva Soukenická 14
a místopředseda SVJ domu Soukenická 14/1090 Praha 1“. Magistrát následně předal odvolání
spolu se správním spisem a vyjádřením k podanému odvolání Ministerstvu pro místní rozvoj
(dále jen „ministerstvo“), jako příslušnému odvolacímu správnímu orgánu.
Ministerstvo nejprve zkoumalo, zda odvolání bylo podáno účastníkem řízení
a v zákonné lhůtě. Zjistilo, že se v tomto smyslu jedná o odvolání přípustné a včasné. Na
základě tohoto odvolání ministerstvo proto přezkoumalo odvoláním napadené rozhodnutí
magistrátu č.j. MHMP 119570/2016 (sp.zn. S-MHMP 2007613/2015/STR) ze dne 25. 1. 2016
z hledisek dle § 89 odst. 2 správního řádu, tj. jeho soulad s právními předpisy a jeho správnost
v rozsahu námitek uvedených v tomto odvolání, kterými se mohlo v rámci tohoto odvolacího
řízení zabývat.
Ministerstvo konstatuje, že dle § 94 odst. 1 věty první správního řádu v přezkumném
řízení správní orgány z moci úřední přezkoumávají pravomocná rozhodnutí v případě, kdy lze
důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. Dle § 95 odst. 1
správního řádu správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal, zahájí
z moci úřední přezkumné řízení, jestliže po předběžném posouzení věci dojde k závěru, že lze
mít důvodně za to, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy. Dle § 96 odst. 1
správního řádu usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat nejdéle do 2 měsíců ode
dne, kdy se příslušný správní orgán o důvodu zahájení přezkumného řízení dozvěděl,
nejpozději však do 1 roku od právní moci rozhodnutí ve věci. Podle § 97 odst. 2 věty první
správního řádu rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po
uplynutí 15 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí ve věci. Podle § 97 odst. 3 správního řádu
rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, příslušný správní orgán zruší
nebo změní, popřípadě zruší a věc vrátí odvolacímu správnímu orgánu nebo správnímu
orgánu prvního stupně; tyto správní orgány jsou vázány právním názorem příslušného
správního orgánu. Dle § 98 správního řádu jestliže je porušení právního předpisu zjevné ze
spisového materiálu, jsou splněny ostatní podmínky pro přezkumné řízení a není zapotřebí
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vysvětlení účastníků, může příslušný správní orgán provést zkrácené přezkumné řízení;
dokazování se neprovádí; prvním úkonem správního orgánu při zkráceném přezkumném
řízení je vydání rozhodnutí podle § 97 odst. 3.
Z předloženého spisového materiálu ministerstvo zjistilo, že stavebník (společnost
BAU-INVEST Soukenická 12 a.s., zastoupená společností ISPM s.r.o., IČ 275 86 197, se
sídlem U Hellady 4, 140 90 Praha 4) ohlásil dne 31. 8. 2015 u stavebního úřadu ve smyslu
§ 128 odst. 1 stavebního zákona záměr odstranit nadzemní část uličního objektu (1. NP
a 2. NP) domu č.p. 1089 na pozemku parc.č. 394 v k.ú. Nové Město. Usnesením č.j. UMCP1
134161/2015 (sp.zn. S UMCP1/132509/2015/VÝS-Bu-2/1089) ze dne 2. 9. 2015 stavební
úřad dle § 128 odst. 4 stavebního zákona rozhodl, že ohlášený záměr odstranit danou stavbu
projedná v řízení. Ministerstvo uvádí, že dle § 128 odst. 4 stavebního zákona dojde-li stavební
úřad k závěru, že ohlášení není úplné nebo nejsou splněny podmínky pro vydání souhlasu,
rozhodne usnesením, že ohlášený záměr odstranit stavbu projedná v řízení; toto usnesení se
oznamuje pouze stavebníkovi; proti tomuto usnesení se nelze odvolat. Podané ohlášení se
považuje za žádost o povolení odstranění stavby, řízení je zahájeno dnem podání ohlášení.
Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení podle věty první. Pokud je
to pro posouzení odstranění stavby nezbytné, vyzve stavební úřad současně vlastníka
k doplnění žádosti o další podklady. Bude-li vlastníkem stavby v uvedených případech podána
přímo žádost o povolení odstranění, usnesení se nevydává; pro obsah žádosti se použije
odstavec 1 obdobně. Účastníkem řízení není nájemce bytu, nebytového prostoru nebo
pozemku. Povolení k odstranění stavby obsahuje kromě náležitostí souhlasu podmínky pro
odstranění stavby, kterými se zajistí ochrana veřejných zájmů nebo práv účastníků řízení.
Stavební úřad následně oznámil zahájení řízení k ohlášení, resp. žádosti stavebníka a vyzval
stavebníka k doplnění žádosti. Stavebník žádost doplnil podáními datovanými dne 8. 10. 2015
a současně podáním uplatněným u stavebního úřadu dne 8. 10. 2015 vzal svoji žádost
o odstranění 1. a 2. NP uličního objektu č.p. 1089 zpět. V daném spisovém materiálu se
nenachází žádné usnesení stavebního úřadu vydané dle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu
(dle kterého řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost
zpět), ani žádné jiné rozhodnutí (usnesení) či jiná písemnost správního orgánu, kterou by bylo
dané řízení vedené k žádosti stavebníka ve smyslu § 128 odst. 4 stavebního zákona
pravomocně skončeno, avšak ze spisového materiálu vyplývá, že již následující den po
zpětvzetí žádosti stavebníkem, tj. dne 9. 10. 2015 stavební úřad vydal zmíněné rozhodnutí č.j.
UMCP1 154961/2015 (sp.zn. S UMCP1/132509/2015/VÝS-Bu-2/1089) ze dne 9. 10. 2015,
jehož výrokem I. bylo podle § 137 odst. 1 písm. a) stavebního zákona vlastníkovi stavby
„nařízeno bezodkladné provedení nezbytných úprav spočívajících v odstranění nadzemních
kontaminovaných části stavby a konzervaci podzemní části stavby“ nazvané „nadzemní část –
1. a 2.NP uličního objektu a podzemní část – 1.PP, sklepy, Praha – Nové Město č.p. 1089,
Soukenická 12“ na pozemku parc.č. 394 v k.ú. Nové Město a výrokem II. byl podle ust. § 85
odst. 2 písm. a) správního řádu odejmut odkladný účinek odvolání.
Z odvoláním napadeného rozhodnutí magistrátu ze dne 25. 1. 2016 vyplývá, že dle
magistrátu stavební úřad při vydání zmíněného rozhodnutí ze dne 9. 10. 2015 sloučil
rozdílnou právní úpravu upravující „neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací
práce“ (viz ust. § 135 a násl. stavebního zákona) a „nezbytné úpravy“ (viz ust. 137 stavebního
zákona), přičemž postupoval v rozporu s oběma těmito ustanoveními. Ministerstvo se s tímto
závěrem magistrátu ztotožňuje. Předně je nutné uvést, že, jak vyplývá z výše uvedeného,
v daném případě stavební úřad řádně neukončil (na základě zpětvzetí žádosti stavebníkem)
řízení o odstranění stavby zahájené k žádosti stavebníka, což dle názoru ministerstva bránilo
stavebnímu úřadu, aby následně nařídil „neodkladné odstranění stavby“ či „nezbytné úpravy“
z moci úřední. Ministerstvo uvádí, že dle § 137 odst. 3 stavebního zákona nezbytné úpravy
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podle odstavce 1 může stavební úřad nařídit pouze v případě, že stavba nebo zařízení nejsou
postaveny a užívány v souladu s podmínkami danými povolením stavebního úřadu; jsou-li
stavba nebo zařízení postaveny a užívány v souladu s podmínkami danými povolením
stavebního úřadu, může stavební úřad nařídit nezbytné úpravy podle odstavce 1 jen v případě
prokazatelně významného ohrožení a za náhradu újmy, kterou by nařízené úpravy vyvolaly.
Ust. § 137 odst. 1 stavebního zákona taxativně vymezuje 9 důvodů, pro které může stavební
úřad nařídit vlastníku stavby, stavebního pozemku nebo zastavěného stavebního pozemku
nezbytné úpravy. V daném případě stavební úřad ve výroku I. podnětem napadeného
rozhodnutí ze dne 9. 10. 2015 rozhodl dle § 137 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, tj. jak
vyplývá z tohoto ustanovení, měly být nařízeny vlastníku stavby nezbytné úpravy, jimiž se
docílí, aby užívání stavby nebo jejího zařízení neohrožovalo životní prostředí, nepřiměřeně
neobtěžovalo její uživatele a okolí hlukem, exhalacemi včetně zápachu, otřesy, vibracemi,
účinky neionizujícího záření anebo světelným zářením. Z rozhodnutí stavebního úřadu však
nelze vůbec dovodit, zda nařídil nezbytné úpravy ve smyslu § 137 odst. 3 stavebního zákona
z důvodu, že stavba nebyla postavena a užívána v souladu s podmínkami danými povolením
stavebního úřadu, či z důvodu, že se v daném případě jedná o prokazatelně významné
ohrožení, přičemž v takovém případě by náležela vlastníku stavby náhrada újmy, což však ze
spisového materiálu nevyplývá. Zásadní vzhledem k ust. § 137 odst. 1 písm. a) stavebního
zákona je však skutečnost, že, jak naznačuje spisový materiál, na základě tohoto ustanovení
stavební úřad pravděpodobně (neboť, jak bude uvedeno níže, výroková část rozhodnutí
stavebního úřadu ze dne 9. 10. 2015 je ohledně této skutečnosti nepřezkoumatelná) nařídil
(bezodkladně) de facto odstranění celé (nadzemní) části stavby uličního objektu č.p. 1089 na
pozemku parc.č. 394 v k.ú. Nové Město, což je zcela v rozporu se zmíněným ustanovením.
Ačkoliv stavební zákon konkrétně neupravuje pojem „nezbytné úpravy“, je nutné tento pojem
chápat zpravidla jako stavební úpravy či změnu stavby, nelze jej však zaměňovat za
odstranění (byť v daném případě „pouze“ nadzemní části) stavby, neboť smyslem ust. § 137
odst. 1 písm. a) stavebního zákona je, aby byla (stávající) stavba po nezbytných
úpravách nadále užívána, avšak bez negativního vlivu na okolí, což by bylo odstraněním
stavby znemožněno. Ministerstvo dále uvádí, že dle § 135 odst. 1 stavebního zákona stavební
úřad nařídí vlastníku stavby neodkladné odstranění stavby a zabezpečí její odstranění, jsou-li
ohroženy životy osob nebo zvířat tím, že stavba hrozí zřícením. Dle § 135 odst. 2 stavebního
zákona stavební úřad nařídí vlastníku stavby provedení nutných zabezpečovacích prací,
jestliže stavba svým technickým stavem ohrožuje zdraví a životy osob nebo zvířat, není-li
nutné ji neodkladně odstranit. K tomu ministerstvo poznamenává, že ust. § 135 odst. 1
stavebního zákona je krajní prostředek nápravy a, jak je zřejmé z jeho citace, lze jej využít
pouze v případě, že stavba hrozí zřícením, což však ze spisového materiálu nevyplývá.
Stavební úřad odůvodnil svůj postup pouze kontaminací stavby škodlivými látkami. Ust.
§ 135 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad ve výroku rozhodnutí ze dne 9. 10. 2015
nezmiňuje, ačkoliv na str. 4 odůvodnění daného rozhodnutí uvádí: „Vzhledem ke
skutečnostem zjištěným na místě samém na základě podnětu dotčených vlastníků sousedních
nemovitostí, zejména shora uvedených vysokých koncentrací zdraví a životu nebezpečných
látek, se stavební úřad rozhodl, po konzultacích provedených se znalcem a s dotčenými
orgány státní správy, postupovat též v souběhu s ustanovením § 135 odst. 1, 2 a 4 stavebního
zákona a rozhodl o odstranění všech prokazatelně kontaminovaných částí stavby.“ K tomu je
nutné poznamenat, že mimo výše uvedené skutečnosti je výrok I. rozhodnutí stavebního úřadu
ze dne 9. 10. 2015 nepřezkoumatelný též z důvodu, že nezbytné úpravy mají spočívat
v odstranění „nadzemních kontaminovaných části stavby“, aniž by bylo z výrokové části
daného rozhodnutí uvedeno, konkrétně jaké nadzemní části jsou kontaminovány, přičemž
v podmínkách pro „odstranění stavby“ a v odůvodnění se tyto kontaminované části opět blíže
nespecifikují, a navíc se zde bez dalšího rozporuplně zmiňují pojmy „odstranění stavby“,
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„odstranění nadzemní části stavby“ a „odstranění kontaminovaných konstrukcí“. Stavební
úřad dále ve výroku II. odejmul odvolání proti jeho rozhodnutí odkladný účinek, přestože
odkladný účinek odvolání proti rozhodnutí vydanému dle § 135 odst. 1 a 2 je vyloučen ze
zákona (viz ust. § 135 odst. 4 stavebního zákona). Z výše uvedeného je zřejmé, že stavební
úřad v daném případě vydal paakt, který nemá oporu v zákoně, a výše zmíněné skutečnosti
byly samy o sobě dostatečným důvodem pro zrušení rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 9.
10. 2015 magistrátem.
Ministerstvo dále uvádí, že na základě odborných posudků týkajících se technického
stavu dané stavby a rozsahu kontaminace stavby chemickými látkami, jež se v předloženém
spisovém materiálu nacházejí a na které stavební úřad v rozhodnutí ze dne 9. 10. 2015
poukazuje, lze shledat pochybnosti, že daná stavba ohrožuje zdraví a životy osob nebo zvířat
do takové míry, že stavbu je nutné odstranit, a to navíc neodkladně. Na str. 12 Znaleckého
posudku č. 067/2015 ze dne 18. 6. 2015 ve věci stavebně technického stavu dané budovy se
mj. uvádí, že „stavebně technický stav stavby může ohrozit život a zdraví osob nebo zvířat
a bezpečnost i okolí stavby“ a k možnosti oprav je uvedeno, že „snažit se o zachování
stávajícího uličního objektu je problematické“ (tedy nikoliv vyloučené). Ve stanovisku České
inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Praha, oddělení ochrany vod, č.j.
ČIŽP/41/OOV/0912212.055/15/PJJ ze dne 24. 9. 2015 vydaného v rámci „probíhajícího
řízení o odstranění stavby“ se mj. uvádí: „ Významnější znečištění bylo zjištěno pouze pro
ukazatel jednomocné fenoly (140 – 2500 mg/kg suš.). Tyto hodnoty nepřekračují úroveň
18 000 mg/kg suš., jako hodnotu udávanou v Metodickém pokynu MŽP – Indikátory znečištění
(2013) pro kategorii zeminy – ostatní plochy.“ V Toxikologické studii 170815 ze dne 17. 8.
2015 se na str. 19 (viz kategorie „1 Závěry“ bod 5. dané studie) uvádí, že „podobná stavba je
použitelná po stavebních úpravách jako sklad chemikálií, ve kterém se vyskytují zaměstnanci
jen omezeně“. Stavební úřad navíc ve výroku rozhodnutí ze dne 9. 10. 2015 zmiňuje, že
chemické látky unikají z dané stavby „dlouhodobě“, není tedy zřejmé, proč rozhodl
o nezbytných úpravách, resp. o „bezodkladném“ odstranění (nadzemní) části stavby až nyní.
Ministerstvo dále upozorňuje na ust. § 129 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, dle kterého
stavební úřad nařídí odstranění stavby vlastníku stavby, která svým závadným stavem
ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek
třetích osob, a její vlastník přes rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené lhůtě neodstranil
závadný stav stavby; jde-li o stavbu, která je kulturní památkou, postupuje se podle zvláštního
právního předpisu. Tento institut odstranění stavby stavební úřad opominul zcela.
Ze spisového materiálu dále vyplývá, že dne 2. 10. 2015 byla stavebnímu úřadu
doručena písemnost odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy (bez uvedení
č.j.) ze dne 1. 10. 2015 (podepsaná Mgr. Jiřím Skalickým, ředitelem odboru), kterou tento
odbor reaguje na zaslaný protokol z kontrolní prohlídky ze dne 25. 9. 2015 v dané věci. Ve
zmíněné písemnosti ze dne 1. 10. 2015 odbor památkové péče Magistrátu hlavního města
Prahy uvedl následující: „Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče (dále jen
MHMP OPP), jako věcně a místně příslušný správní orgán státní památkové péče na území
hlavního města Prahy, obdržel kopii protokolu ze shora uvedené kontrolní prohlídky
stavebního úřadu (dále jen protokol). V protokolu je na straně 3 uvedeno, že ‚...SÚ v řízení
nařídí vlastníkovi stavby její urychlené odstranění‘ z důvodu její kontaminace. Protokol pak
odkazuje na Toxikologickou studii č. 170815 ze dne 17. 8. 2015, kterou MHMP OPP nemá
k dispozici. Dle stavebního zákona stavební úřad nařídí odstranění stavby v režimu dle § 135
nebo § 129. Podle § 135 odst. 1 stavební úřad nařídí neodkladné odstranění stavby pouze,
jsou-li ohroženy životy osob nebo zvířat tím, že stavba hrozí zřícením. O tento případ se
v dané záležitosti nejedná, viz protokol. MHMP OPP upozorňuje, že rozhodnutí stavebního
úřadu o odstranění stavby dle § 129 stavebního zákona je rozhodnutím podmíněným
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závazným stanoviskem dotčených orgánů, v daném případě závazným stanoviskem MHMP
OPP dle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, neboť dotčená nemovitost se nachází v památkové rezervaci v hl. m. Praze,
prohlášené nařízením vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze,
která byla v roce 1992 zařazena do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.“
K písemnosti odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 1. 10. 2015 se
vyjádřil stavebník písemností datovanou dne 2. 10. 2015, jež však nereflektovala obsah
písemnosti daného odboru. Stavební úřad na str. 4 rozhodnutí ze dne 9. 10. 2015 uvedl:
„S přihlédnutím ke skutečnosti, že se jedná o stavbu v obvodu Pražské památkové rezervace,
vyžádal si stavební úřad ke kontrole též účast oprávněných osob odboru památkové péče
Magistrátu hl. m. Prahy, které – jak je patrno z protokolu – svým vyjádřením odsouhlasily
postup navrhovaný znalcem a aprobovaný stavebním úřadem. Bylo-li stavebnímu úřadu dne
1. 10. 2015 doručeno sdělení ředitele odboru památkové péče, které je v rozporu se
skutečnostmi zjištěnými při kontrolní prohlídce a potvrzenými přítomnými pověřenými
pracovníky jmenovaného odboru, je povinností stavebního úřadu v souladu s principy dobré
správy (§ 8 SŘ) a v souladu s ekonomií řízení (§ 6 SŘ v souběhu s § 4 a dalšími shora
citovanými ustanoveními SZ) vykonat především všechny nezbytné úkony a rozhodnutí
k ochraně veřejného zdraví a životů. Tím spíše pak, že se v dotčeném případě nejedná
o nemovitou kulturní památku. Protože si právě naléhavost rozhodnutí vyžádala přítomnost
odpovědných osob odboru památkové péče, mají jak účastníci řízení, tak stavební úřad sám
právo se domnívat, že těmito osobami vyjádřený názor je v souladu s recentní judikaturou
i nálezy Ústavního osudu relevantním názorem dotčeného správního orgánu, který konal
v rozsahu svěřené mu působnosti.“ Z výše uvedeného je zřejmé, že stavební úřad zcela
ignoroval obsah písemnosti odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy ze dne
1. 10. 2015 (doručené stavebnímu úřadu před vydáním rozhodnutí ze dne 9. 10. 2015), která
byla navíc podepsána ředitelem tohoto odboru, tj. nadřízeným zaměstnankyně tohoto odboru
Magistrátu hlavního města Prahy, jež se zúčastnila zmíněné kontrolní prohlídky ze dne 25. 9.
2015 (Ing. Dana Dobrovodská, architekta – památkářka). Ačkoliv stavební úřad shledal
sdělení ředitele odboru památkové péče „v rozporu se skutečnostmi zjištěnými při kontrolní
prohlídce a potvrzenými přítomnými pověřenými pracovníky...“, nevyžádal si od odboru
památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy žádné vyjádření k jeho případným
rozdílným postupům v dané věci, přičemž není vůbec zřejmé, v čem je písemnost odboru
památkové péče ze dne 1. 10. 2015 v rozporu se skutečnostmi zjištěnými při kontrolní
prohlídce. Odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy pouze upozornil stavební
úřad na ust. § 135 a § 129 stavebního zákona a dále na ust. § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého vlastník (správce, uživatel)
nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně
nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky,
památkové rezervace, nebo památkové zóny (§ 17), je povinen k zamýšlené stavbě, změně
stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě
dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona
nebo na základě tohoto zákona vyloučena (§ 6a, § 17), k čemuž se stavební úřad nijak
v rozhodnutí ze dne 9. 10. 2015 nevyjádřil, přestože tímto odborem Magistrátu hlavního
města Prahy zmíněné námitky ohledně daných ustanovení právních předpisů bylo možné
v tomto případě považovat za relevantní. Stavebním úřadem tvrzenou naléhavost
neodkladného odstranění nadzemní části stavby ministerstvo zpochybnilo již výše, nicméně
lze k tomuto uvést, že naléhavost odstranění nadzemní části dané stavby popíral stavební úřad
sám svým konáním, když i po vykonání kontrolní prohlídky ze dne 25. 9. 2015, na které měla
být tato skutečnost zjištěna, vedl nadále řízení vedené k žádosti stavebníka o odstranění
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stavby (nikoliv řízení z moci úřední), dne 1. 10. 2015 oznámil zahájení řízení k žádosti
stavebníka o odstranění stavby, téhož dne vyzval stavebníka, aby svoji žádost nejpozději do 6.
10. 2015 doplnil a dne 5. 10. 2015 stavebníka vyzval, aby uhradil správní poplatek spojený
s daným řízením.
Co se týče námitky odvolatele, že magistrát při vydání odvoláním napadeného
rozhodnutí ze dne 25. 1. 2016 nedodržel subjektivní lhůtu 2 měsíců ve smyslu § 96 odst. 1
správního řádu, ministerstvo uvádí, že dle 95 odst. 1 správního řádu správní orgán nadřízený
správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal, zahájí z moci úřední přezkumné řízení, jestliže po
předběžném posouzení věci dojde k závěru, že lze mít důvodně za to, že rozhodnutí bylo
vydáno v rozporu s právními předpisy. Ministerstvo dále uvádí, že správní orgán může
předběžně danou věc posoudit (nejdříve) teprve tehdy, když má k dispozici kompletní spisový
materiál. Magistrát obdržel kompletní spisový materiál v dané věci dne 30. 12. 2015
a předmětné rozhodnutí magistrátu ze dne 25. 1. 2016 bylo vydáno jako první úkon v řízení
(viz ust. § 98 správního řádu) ve smyslu § 71 odst. 2 správního řádu dne 29. 1. 2016.
S ohledem na výše uvedené ministerstvo v daném případě neshledalo nedodržení subjektivní,
resp. objektivní lhůty ve smyslu § 96 odst. 1 správního řádu.
K námitce odvolatele ohledně „systémové podjatosti“, konkrétně že Mgr. Jiří Skalický
je „přímým nadřízeným odboru stavebního řádu MHMP vedoucí sekce rozhodování o území“
a zároveň je „vedoucím odboru památkové péče MHMP“, ministerstvo předně uvádí, že dle
§ 14 odst. 1 správního řádu každá osoba bezprostředně se podílející na výkonu pravomoci
správního orgánu (dále jen "úřední osoba"), o níž lze důvodně předpokládat, že má s ohledem
na svůj poměr k věci, k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku
řízení, pro nějž lze pochybovat o její nepodjatosti, je vyloučena ze všech úkonů v řízení, při
jejichž provádění by mohla výsledek řízení ovlivnit. Dle § 14 odst. 5 správního řádu
vyloučena je též ta úřední osoba, která se účastnila řízení v téže věci na jiném stupni;
důvodem vyloučení není účast na úkonech před zahájením řízení nebo na výkonu kontroly
prováděné podle zvláštního zákona. Je nutné dále uvést, že přezkumné řízení se zahajuje
z moci úřední, nikoliv na žádost. Zkrácené přezkumné řízení správní orgán provede, jak bylo
již zmíněno výše, z důvodu zjevného porušení právních předpisů, není tedy vázán uplatněným
podnětem. Z odvoláním napadeného rozhodnutí magistrátu ze dne 25. 1. 2016 vyplývá, že
dané rozhodnutí, jež bylo prvním úkonem v řízení, „vyřizovala“, resp. vyhotovila Mgr. Lenka
Dvořáková a podepsala ho Ing. Markéta Vacínová, ředitelka odboru. Vzhledem k výše
uvedenému nelze shledat, že by se Mgr. Jiří Skalický bezprostředně podílel na výkonu
pravomoci (odboru stavebního řádu) magistrátu v dané věci ve smyslu § 14 odst. 1 správního
řádu, ani že by se účastnil řízení v téže věci na jiném stupni ve smyslu § 14 odst. 5 správního
řádu. Mgr. Jiří Skalický, jako ředitel odboru památkové péče Magistrátu hlavního města
Prahy, v dané věci pouze uplatňoval v rámci zmíněné pozice námitky týkající se ochrany
zájmů v oblasti památkové péče, které lze navíc s ohledem na výše uvedené shledat jako
důvodné. Je nutné odmítnout též namítanou „podjatost“ magistrátu na str. 7 zmíněného
odvolání (z důvodu, že magistrát označil zpětvzetí žádosti o odstranění dané stavby za
účelové), neboť v daném případě lze důvodně pochybovat o dobré víře stavebníka v dané
věci, jak bude ještě uvedeno níže.
Nelze přisvědčit námitce odvolatele, že stavební úřad začal v daném případě „konat“
na základě podnětu obyvatelů sousední nemovitosti. Ačkoliv se ve spisovém materiálu
nachází e-mail RNDr. Pavla Novotného, místopředsedy Družstva Soukenická 14, s datem 19.
8. 2015, kterým jménem Družstva Soukenická 14 žádá o prošetření zdrojů zápachu chemikálií
a eliminaci případných zdravotních rizik z toho plynoucích „v souvislosti s ilegálním
odstraněním střešní krytiny a následně i krovu historického klasicistního domu ‚U pěti
kostelů‘ čp. 1089 Soukenická 12, které stavebník provedl v červenci tohoto roku – a to
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v rozporu se závazným stanoviskem NPÚ a odboru památkové péče Magistrátu HMP“,
stavební úřad vedl na základě žádosti stavebníka ze dne 31. 8. 2015 řízení o odstranění
stavby, přičemž průběh tohoto řízení též popisuje v odůvodnění rozhodnutí ze dne 9. 10.
2015.
Nelze se ztotožnit ani s námitkou odvolatele, že „další ‚vysvětlení‘ či komentáře
uváděné správním orgánem odkazující na vedená územní a jiná řízení týkající se předmětného
pozemku či společnosti BAU-INVEST Soukenická 12 a.s. jsou pro posouzení této věci zcela
irelevantní“. Ministerstvo uvádí, že magistrát byl v daném případě vázán mj. ust. § 3
správního řádu, dle kterého nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak,
aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je
nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2. Magistrát na str. 2 odvoláním
napadeného rozhodnutí uvedl, že „...společnost BAU-INVEST Soukenická 12, a.s.,
v zastoupení společností ISPM s.r.o., podala dne 12. 5. 2011 žádost o vydání územního
rozhodnutí na změnu stavby nazvanou ‚přístavba a nástavba Praha 1, Nové Město čp. 1089,
v ul. Soukenická 12‘. Územní rozhodnutí čj. UMCP1 146453/2014, sp. zn. S UMCP1/068602/
2011/VÝS-Kr/Am-2/1089 ze dne 10.9.2014 bylo několikráte předmětem odvolacího řízení.
Rozhodnutím MHMP sp. zn. 1674881/2014/SUP, čj. MHMP 1778652/2015 ze dne 19. 10.
2015 bylo územní rozhodnutí zrušeno a řízení zastaveno z důvodu, že původní stavba byla
odstraněna až na terén. Jde o stavbu, která je nyní předmětem posouzení v tomto přezkumném
řízení.“ Ačkoliv se magistrátem zmíněná rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 10. 9. 2014
a magistrátu ze dne 19. 10. 2015 v předloženém spisovém materiálu nenacházejí, nelze je bez
dalšího označit za irelevantní, neboť z nich vyplývá, že stavební úřad vedl dané řízení
k žádosti stavebníka ze dne 31. 8. 2015 o odstranění stavby a následně vydal zmíněné
rozhodnutí ze dne 9. 10. 2015 v době, kdy stavební úřad a též stavebník si museli být vědomi
toho, že nebylo pravomocně ukončeno územní řízení vedené k žádosti stavebníka ze dne 12.
5. 2011 pro změnu předmětné stavby. Uvedenou skutečnost navíc potvrzuje „projektová
dokumentace“ (vyhotovená společností CASUA spol. s r. o. a podepsaná stavebníkem)
nacházející se ve spisovém materiálu, konkrétně její Textová část A. Průvodní zpráva nazvaná
„Dokumentace opatření pro zachování a konzervaci podzemního podlaží Soukenická č.p.
1089, Praha 1“, ve které se na str. 6 mj. uvádí: „Na předmětnou nemovitost pod číslem
popisným Soukenická 12 je vydáno nepravomocné územní rozhodnutí ‚Rekonstrukce,
přístavba a nástavba obytného domu Soukenická č.p. 1089, Praha 1‘, které vydal úřad MČ
Praha 1 dne 10.09.2014 pod číslem jednacím S UMCP1/068602/2011/VÝS-Kr/Am-2/1089.
Vzhledem k průtahům v řízení požádal stavebník o zabezpečovací práce na uličním objektu
(záměr předpokládá celkovou rekonstrukci uličního objektu) v rozsahu: ‚provedení nutných
stavebních prací pro záchranu uličního objektu č.p. 1089 před započetím vlastní
rekonstrukce objektu, zejména odstranění záklopů, podbití a násypů (stávající násyp na
sklepních klenbách nebude odstraněn), provizorní statické zajištění stávajícího krovu,
provizorní statické zajištění stávajících konstrukcí, lokální odstranění střešní krytiny,
provizorní zajištění střešního pláště‘. Pro provedení výše uvedených stavebních prací vydal
stavební úřad Praha 1 souhlas dne 21.05.2015 pod číslem jednacím S UMCP1/076488/
2015/VÝS-Am-2/1089.“ Výše uvedené skutečnosti opět naznačují nezákonný postup
stavebního úřadu v dané věci. K tomu ministerstvo dodává, že s ohledem na výše uvedené lze
též důvodně pochybovat o dobré víře stavebníka v dané věci. Lze poznamenat, že ze str. 7
zmíněné Textové části A. Průvodní zprávy vyplývá, že před rokem 2007 byl objekt využíván
jako kancelářská budova, od roku 2007 je nevyužíván a vyklizen. V „projektové
dokumentaci“ vypracované společností CASUA spol. s r. o. nacházející se v daném spisovém
materiálu jsou též zmiňovány bourací práce v 3. NP dané stavby.

8/11

Č.j.: MMR-19283/2016-83/1218

Co se týče nesouhlasné odvolací námitky, že (dle názoru magistrátu) vyloučení
odkladného účinku nebylo zdůvodněno, ministerstvo pouze uvádí, že tento výrok II
rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 9. 10. 2015 navazuje na výrok I. zmíněného rozhodnutí
a samostatně nemůže obstát. Za situace, kdy stavební úřad při vydání rozhodnutí ze dne 9. 10.
2015 vycházel ze dvou rozdílných právních úprav a navíc s oběma v rozporu, jak bylo
uvedeno výše, není možné posoudit, do jaké míry stavební úřad dané rozhodnutí (relevantně)
odůvodnil co do výroku II., resp. zda měl být v daném případě odkladný účinek odvolání proti
danému rozhodnutí stavebního úřadu vůbec přiznán.
Je nutné též odmítnout tvrzení odvolatele, že magistrát se snaží o zrušení
přezkoumávaného rozhodnutí stavebního úřadu za každou cenu a bez zákonných důvodů
a zrušením rozhodnutí poškodit dobré jméno odvolatele. Magistrát v rozhodnutí ze dne 25. 1.
2016 náležitě odůvodnil, z jakých důvodů zmíněné rozhodnutí stavebního úřadu ruší, přičemž
nezákonnost rozhodnutí stavebního úřadu s právními předpisy je zcela zřejmá. Ministerstvo
dále uvádí, že ze spisu jednoznačně nevyplývá, že bylo nutné (nadzemní část) stavby
odstranit, a to navíc neodkladně. V daném případě díky postupu stavebního úřadu neexistuje
ani jednoznačné vyjádření odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy v dané
věci, ačkoliv se zmíněná stavba nachází v památkové rezervaci v hl. m. Praze, čímž mohlo
dojít k újmě na veřejném zájmu.
Ministerstvo dále uvádí, že se lze částečně ztotožnit s názorem odvolatele, že ze
spisového materiálu (konkrétně z přílohy k protokolu z kontrolní prohlídky ze dne 25. 9.
2015) nevyplývá, že by odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy výslovně
požadoval mj. závazné stanovisko též k „odstranění stavby“, jak uvedl magistrát na str. 3
odvoláním napadeného rozhodnutí, nicméně je nutné opět poukázat na obsah písemnosti
odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 1. 10. 2015, kterou stavební
úřad zcela ignoroval (tj. ani relevantně neodůvodnil, proč zastává názor, že v daném případě
není závazné stanovisko daného orgánu nutné), a ve které je požadavek závazného stanoviska
ve věci „odstranění stavby“ zmíněn (byť s odkazem na řízení dle ust. § 129 stavebního
zákona).
Ministerstvo dále uvádí, že dle § 68 odst. 1 správního řádu rozhodnutí obsahuje
výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků. Z výrokové části rozhodnutí stavebního
úřadu ze dne 9. 10. 2015 ministerstvo zjistilo, že daná stavba, jako celek, je stavebním úřadem
shora ve výrokové části označena jako: „nadzemní část – 1. a 2.NP uličního objektu
a podzemní část – 1. PP, sklepy, Praha – Nové Město č.p. 1089, Soukenická 12 (dále jen
‚stavba‘) na pozemku st. p. 394 v katastrálním území Nové Město“ a poté následuje ve
výrokové části též definice vlastníka této stavby, když stavební úřad uvádí: „...jejímž
vlastníkem je společnost BAU-INVEST Soukenická 12 a.s., IČO 27884392, Elišky
Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 – Josefov, kterou zastupuje společnost ISPM s.r.o., IČ
27586197, U Hellady 697/4, 140 00 Praha 4-Michle (dále jen ‚vlastník stavby‘)“, níže ve
výrokové části stavební úřad již používá pouze pojmy „vlastník stavby“ (viz výrok I. daného
rozhodnutí stavebního úřadu „...vlastníkovi stavby nařizuje...“) a „stavba“. S ohledem na výše
uvedené ministerstvo změnilo výrokovou část odvoláním napadeného rozhodnutí magistrátu,
jak je uvedeno výše, neboť z výrokové části rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 9. 10. 2015
vyplývá identifikace vlastníka stavby a skutečnost, že se daná povinnost nařizuje „vlastníkovi
stavby“, přičemž ministerstvo změnou výroku rozhodnutí magistrátu ze dne 25. 1. 2016 pro
úplnost konkretizovalo vlastníka stavby jeho názvem, IČ a sídlem, a dále též identifikaci
stavby, jako identifikátoru nemovitosti a lokality, kterých se rozhodnutí stavebního úřadu ze
dne 9. 10. 2015 dotýká. Ministerstvo dále uvádí, že dle § 99 odst. 2 správního řádu pokud se
ruší nebo mění rozhodnutí, jímž byla uložena povinnost, a neodůvodňují-li okolnosti případu
jiné řešení, určí správní orgán, že účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne
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právní moci nebo předběžné vykonatelnosti přezkoumávaného rozhodnutí. V daném případě
byla stavebníkovi uložena povinnost, a proto magistrát správně postupoval při stanovení
účinků jeho rozhodnutí dle § 99 odst. 2 správního řádu. Magistrát správně určil, že účinky
jeho rozhodnutí vydaném ve (zkráceném) přezkumném řízení nastávají ode dne právní moci
přezkoumávaného rozhodnutí, neboť v daném případě nelze shledat okolnosti, které by
odůvodňovaly jiné řešení, nicméně ministerstvo zjistilo, že magistrát nesprávně uvedl datum
nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu. Je nutné nejprve uvést, že stavební úřad
v daném případě vyloučil odkladný účinek odvolání ve smyslu § 85 odst. 2 písm. a) správního
řádu, nikoliv samotnou možnost účastníků řízení se odvolat. Ministerstvo uvádí, že písemná
vyhotovení rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 9. 10. 2015, nacházející se ve spise,
neobsahují vyznačenou doložku nabytí právní moci. Dle § 73 odst. 1 správního řádu
nestanoví-li tento zákon jinak, je v právní moci rozhodnutí, které bylo oznámeno a proti
kterému nelze podat odvolání. Ministerstvo zjistilo, že stavební úřad dané rozhodnutí ze dne
9. 10. 2015 doručil stavebníkovi a též jeho zástupci, oběma dne 9. 10. 2015, do vlastních
rukou (do datové schránky) a ostatním účastníkům veřejnou vyhláškou ve smyslu § 144
správního řádu (řízení s velkým počtem účastníků). Zmíněné rozhodnutí stavebního úřadu
bylo vyvěšeno na úřední desce Úřadu městské části Prahy 1 ode dne 9. 10. 2015, patnáctým
dnem se považuje písemnost za doručenou (viz ust. § 25 odst. 2 poslední věta správního
řádu), tj. písemnost byla doručena dne 24. 10. 2015 (sobota), přičemž na běh této lhůty se
nevztahují pravidla stanovená v ust. § 40 správního řádu pro počítání času; konec 15 denní
odvolací lhůty pak připadl na den 8. 11. 2015 (neděle), a tedy s přihlédnutím k ust. § 40
správního řádu, jež se v tomto případě uplatní, byl 15. den odvolací lhůty nejbližším
pracovním dnem, tj. 9. 11. 2015 (pondělí), a lze proto shledat, že rozhodnutí stavebního úřadu
ze dne 9. 10. 2015 nabylo právní moci dne 10. 11. 2015. Ministerstvo proto i v tomto případě
změnilo výrokovou část rozhodnutí magistrátu, jak je uvedeno výše.
Na základě výše uvedeného dospělo ministerstvo k závěru, že odvoláním napadené
rozhodnutí magistrátu č.j. MHMP 119570/2016 (sp.zn. S-MHMP 2007613/2015/STR) ze dne
25. 1. 2016 bylo vydáno v souladu s právními předpisy, přičemž zmíněné pochybení ve
výrokové části rozhodnutí magistrátu ze dne 25. 1. 2016 napravilo změnou tohoto rozhodnutí
dle § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu a dle § 90 odst. 5 správního řádu ve zbytku
předmětné rozhodnutí magistrátu potvrdilo a proti němu směřující odvolání společnosti BAUINVEST Soukenická 12 a.s., zastoupené advokátem JUDr. Markem Bánským, zamítlo.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat (podat
rozklad).

otisk úředního razítka

Mgr. Daniel Tydrych
vedoucí oddělení územně a stavebně správního II
v odboru územně a stavebně správním
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Rozdělovník:
I. Doručuje se do vlastních rukou na doručenku:
1. JUDr. Marek Bánský, advokát, Elišky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1
(právní zástupce společnosti BAU-INVEST Soukenická 12 a.s.)
II. Ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou:
- zveřejněním na úřední desce správního orgánu, který rozhodnutí vydal, po dobu 15 dnů
(15. dnem po tomto vyvěšení se písemnost považuje za doručenou)
2. Ministerstvo pro místní rozvoj – úřední deska
- s interní žádostí o vyvěšení na úřední desce Ministerstva pro místní rozvoj po dobu 15
dnů, včetně zveřejnění umožňujícího dálkový přístup, vyznačení data vyvěšení a sejmutí
a vrácení rozhodnutí odboru územně a stavebně správnímu Ministerstva pro místní rozvoj
3. Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
- s žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů, včetně zveřejnění umožňujícího
dálkový přístup, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení rozhodnutí Ministerstvu pro
místní rozvoj, odboru územně a stavebně správnímu (zveřejnění na úřední desce magistrátu
a městské části nemá účinky doručení)
4. Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 110 00 Praha 1
- s žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů, včetně zveřejnění umožňujícího
dálkový přístup, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení rozhodnutí Ministerstvu pro
místní rozvoj, odboru územně a stavebně správnímu (zveřejnění na úřední desce magistrátu
a městské části nemá účinky doručení)
III. Dále obdrží:
5. Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu, Jungmannova 35/29, 111 21
Praha 1
- s tím, že správní spis bude vrácen po právní moci rozhodnutí
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