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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, které podal spolek Ateliér pro životní prostředí, o.s., IČO 69347760, se sídlem 

Ve svahu 531/1, Praha 4, nyní zastoupený Mgr. Pavlem Černohousem advokátem se sídlem 

Lublaňská 398/18, Praha 2,  spolek Sdružení občanů Prahy 12, IČO 26666812, se sídlem 

Na Šabatce 2124/4, Praha 4, zastoupený Mgr. Pavlem Černohousem, advokátem se sídlem 

Lublaňská 398/18, Praha 2, a Společenství vlastníků jednotek domu Nad Teplárnou 2076/29, 

IČO 28506707, se sídlem Nad teplárnou 2076/29, Praha 4, proti rozhodnutí 

zn. VYST/35402/2010/Bk ze dne 15.2.2011, kterým Úřad městské části Praha 12, odbor 

výstavby, vyhověl žádosti Hlavního města Prahy, IČO 00064581, se sídlem  Mariánské 

náměstí 2, Praha 1, zastoupeného společností VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH STAVEB, a.s., 

IČO 25131087, se sídlem Podolské nábřeží 1124/2, Praha 4, a na pozemcích v k.ú. Komořany 

a k.ú. Modřany v Praze 4 umístil dopravní stavbu nazvanou „Stavba č. 8560 Komunikační 

propojení MČ Praha 12 s Pražským okruhem - stavbou 513“, rozhodl takto: 

 

I. Podle ust. § 92 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: 

Nepřípustné odvolání spolku Sdružení občanů Prahy 12, se sídlem Na Šabatce 2124/4, 

Praha 4, se zamítá. 

 

II. Podle ust. § 90 odst. 1 písm. c) ve spojení s ust. § 90 odst. 5 správního řádu se 

rozhodnutí zn. VYST/35402/2010/Bk ze dne 15.2.2011 mění takto: 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Odbor stavebního řádu 

Oddělení právní 

*MHMPXPGT051T* 
*MHMPXPGT051T* 
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Z textu podmínky č. 1.2.. čtvrtá odrážka, se označení „U Modřanského nádraží“ vypouští 

a nahrazuje se textem „K Modřanskému nádraží“ 

Z textu podmínky č. 1.2., pátá odrážka, věta pátá, se vypouští údaj „jižní úsek S(SO1122) 

komunikace EŽ, šířky 6,5 m a délky 114 m“ a nahrazuje se textem „jižní úsek (SO1122) 

komunikace EŽ, šířky 6,00 m a délky cca 114 m“ 

Z textu podmínky č. 1.3., šestá odrážka, se označení „polní cesta“ vypouští a nahrazuje se 

textem „komunikace Nad Roklí“ 

Z textu podmínky č. 1.3., sedmá odrážka, se text „bude směrem jihovýchodním“ vypouští a 

nahrazuje se textem „bude směrem jihozápadním“ 

Text podmínky č. 2.3.1, třetí odrážka, se do věty první, za slova „Z nové trafostanice TS 2040N 

(SO 4113)“ vkládá text „půdorysných rozměrů 2,5 x 3,0 m, výšky nad terénem max. 2,5 m, 

umístěné při společné hranici pozemků parc.č. 3627/1 a 4085 v poloze proti pozemku 

parc.č. 3603, vše v k.ú. Komořany“ 

Text podmínky č. 5, první odrážka, se doplňuje textem „Podchod bude upraven pro osazení 

mobilního hrazení v případě povodní.“ 

Text podmínky č. 5, druhá odrážka, se doplňuje textem „Podjezd bude upraven pro osazení 

mobilního hrazení v případě povodní.“ 

Text podmínky č. 8, čtvrtá odrážka, se doplňuje textem „Jako hlavní příjezdová trasa 

pro „hlavní trasu“ bude využívána stávající provizorní komunikace IA na pravém břehu 

Vltavy, po níž bude převážen především veškerý sypký materiál. V případě, že pro 

staveništní dopravu bude využita ulice Komořanská v úseku od ulice Generála Šišky po 

ulici U Soutoku, bude možný provoz maximálně jeden nákladní automobil za jednu 

hodinu“ 

Text podmínky č. 8, sedmá odrážka, se doplňuje textem „Projektová dokumentace stavby 

bude zpracována tak, aby byla zajištěna pasivní ochrana proti bludným proudům, a tak, 

aby obsahovala statické posouzení vlivu stavby na mostní konstrukce tramvajové trati.“ 

Text podmínky č. 8, desátá odrážka, se doplňuje textem „a aby stavba nenarušila funkčnost 

a provozuschopnost linie protipovodňových opatření, a to jak během výstavby, tak po 

jejím dokončení.“ 

Ve zbytku se rozhodnutí zn. VYST/35402/2010/Bk ze dne 15.2.2011 potvrzuje. 

 

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

orgánu: 
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 

Hlavní město Praha, zast. Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 

2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28 

 

 

O d ů v o d n ě n í :  

Úřad městské části Praha 12, odbor výstavby (dále jen stavební úřad) vydal rozhodnutí 

zn. VYST/35402/2010/Bk ze dne 15.2.2011, kterým vyhověl žádosti Hlavního města Prahy, 

IČO 00064581, se sídlem  Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, zastoupeného společností 

VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH STAVEB, a.s., IČO 25131087, se sídlem Podolské nábřeží 

1124/2, Praha 4, a na pozemcích v k.ú. Komořany a k.ú. Modřany v Praze 4 umístil dopravní 

stavbu nazvanou „Stavba č. 8560 Komunikační propojení MČ Praha 12 s Pražským okruhem - 

stavbou 513“.  

Proti tomuto rozhodnutí uplatnili odvolání spolek Ateliér pro životní prostředí, se sídlem 

Ve Svahu 1, Praha 4, zastoupený advokátem JUDr. Petrem Kužvartem (nyní advokátem 

Mgr. Pavlem Černohousem), spolek Sdružení občanů Prahy 12, se sídlem Na Šabatce 4, 

Praha 4, a Společenství vlastníků jednotek Nad Teplárnou 2076/29, se sídlem Nad 

Teplárnou 2076/29, Praha 4. 

Na základě přezkoumání uplatněných odvolání z hlediska jejich přípustnosti a včasnosti bylo 

zjištěno, že napadené rozhodnutí bylo odvolatelům doručeno veřejnou vyhláškou dne 4.3.2011. 

Ateliér pro životní prostředí své odvolání uplatnil podáním k poštovní přepravě dne 21.3.2011, 

v zákonné odvolací lhůtě. Společenství vlastníků jednotek Nad Teplárnou 2076/29 odvolání 

uplatnilo dne 21.3.2011, v zákonné odvolací lhůtě. Tato odvolání byla posouzena přípustná 

a včasná, neboť byla uplatněna účastníky řízení v zákonné odvolací lhůtě. Odvolání spolku 

Sdružení občanů Prahy 12 bylo posouzeno jako nepřípustné, neboť uvedený spolek zřízený 

za účelem ochrany přírody a krajiny, ve stanovené lhůtě neoznámil svou účast v územním 

řízení. 

Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební, jako příslušný odvolací správní orgán, celou 

věc přezkoumal a ve výsledku vydal rozhodnutí č.j. S-MHMP 385255/2011/OST/Fr ze dne 

7.9.2011, kterým podle ust. § 92 odst. 1 správního řádu jako nepřípustné zamítl odvolání spolku 

Sdružení občanů Prahy 12, podle ust. § 90 odst. 1 písm. c), ve spojení s ust. § 90 odst. 5 

správního řádu rozhodnutí zn. VYST/35402/2010/Bk ze dne 15.2.2011 zčásti změnil, v ostatním 

potvrdil. 

Proti rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru stavebního, č.j. S-MHMP 

385255/2011/OST/Fr ze dne 7.9.2011, uplatnil spolek Ateliér pro životní prostředí, zastoupený 

advokátem JUDr. Petrem Kužvartem, žalobu u Městského soudu v Praze. 

Městský soud v Praze rozsudkem č.j. 6A 352/2011-69-77 ze dne 28.4.2016 výše uvedené 

rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru stavebního, č.j. S-MHMP 

385255/2011/OST/Fr ze dne 7.9.2011 zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení z důvodu 

nedostatečného vypořádání námitky podjatosti všech pracovníků Magistrátu hlavního města 
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Prahy, spočívajícího v tom, že námitka podjatosti nebyla předána nejblíže nadřízenému 

správnímu orgánu, tedy Ministerstvu pro místní rozvoj.  

V pokračujícím řízení Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební, opatřením č.j. MHMP 

134816/2016, sp.zn. S-MHMP 1202026/2011/STR ze dne 4.8.2016, správní spis vedený 

v předmětné věci postoupil Ministerstvu pro místní rozvoj k posouzení, zda podle ust. § 14 

odst. 4 správního řádu, ve spojení s ust. § 131 odst. 4 správního řádu, je relevantním postupem 

pověření jiného věcně příslušného správního orgánu k posouzení věci v odvolacím řízení, 

nebo zda Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodne námitku podjatosti osob, kterých se institut 

systémové podjatosti týká. 

Ministerstvo pro místní rozvoj v uvedené věci vydalo usnesení č.j. MMR-32710/2016-83/2301 

ze dne 4.10.2016, v právní moci dnem 2.11.2016, kterým rozhodlo, že ředitelka Magistrátu 

hlavního města Prahy, JUDr. Martina Děvěrová, MPA, není vyloučena z projednávání 

a rozhodování v dalším řízení o odvolání proti rozhodnutí zn. VYST/35402/2010/Bk ze dne 

15.2.2011. 

Na základě žádosti Hlavního města Prahy, IČO 00064581, zastoupeného společností 

VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH STAVEB, a.s., o přerušení odvolacího řízení, Magistrát 

hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu (dříve odbor stavební, dále jen MHMP STR) 

usnesením č.j. MHMP 774825/2017, sp.zn. S-MHMP 1765404/2016/STR/Fr ze dne 15.5.2017 

odvolací řízení přerušil na dobu do 30.9.2017. 

V pokračujícím řízení byly doplněny podklady pro vydání rozhodnutí, konkrétně závazné 

stanovisko č.j. MHMP 1319422/2017, sp.zn. S-MHMP 0671627/2017 OCP ze dne 21.8.2017, 

k ověření souladu obsahu stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí 

vydaného dle § 10 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění ke dni jeho vydání, s požadavky 

právních předpisů, které zpracovávají směrnici Evropského parlamentu a Rady EU 2011/92/EU 

ze dne 13.12.2011, o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní 

prostředí (směrnice EIA); s tímto podkladem pro rozhodnutí byli účastníci řízení seznámeni 

a byla jim stanovena lhůta k vyjádření se k obsahu uvedeného podkladu. 

Tohoto oprávnění bylo využito spolky Ateliér pro životní prostředí a Sdružení občanů Prahy 12, 

zastoupenými Mgr. Pavlem Černohousem, advokátem se sídlem Lublaňská 398/18, Praha 2. 

V obsahu vyjádření namítali zejména, že podmínky v území se změnily natolik, že původní EIA 

dokumentace jim již neodpovídá, tedy předmětné stanovisko č.j. MHMP 1319422/2017, 

sp.zn. S-MHMP 0671627/2017 OCP ze dne 21.8.2017 nelze brát za závazný podklad pro další 

řízení ve věci. Namítali překračování hygienických limitů hluku, navrhli rozpracování jiné 

varianty, konkrétně varianty č. 9 podle číslování v procesu EIA. 

Na základě námitek výše uvedených MHMP STR opatřením č.j. MHMP 52527/2018 ze dne 

11.1.2018 požádal v souladu s ust. § 8 odst. 2 a ust. § 56 správního řádu odbor ochrany prostředí 

MHMP (MHMP OCP) o součinnost spočívající v odborném posouzení a hodnocení tvrzení 

účastníků řízení, že závazné stanovisko MHMP OCP není právně správné. 

Na základě sdělení MHMP OCP č.j. MHMP 299532/2018 ze dne 1.3.2018, že k takovému 

postupu není OCP MHMP příslušný, MHMP STR opatřením č.j. MHMP 522149/2018 ze dne 

4.4.2018 uplatnil u Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) žádost o přezkoumání 

závazného stanoviska MHMP OCP č.j. MHMP 1319422/2017 ze dne 21.8.2017, kterým bylo 
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ověřeno původní stanovisko EIA ze dne 7.9.2009 vydané pod zn. SZn. S-MHMP-

387973/2006/OOP/VI/EIA/253-8/Žá. MŽP opatřením č.j. MZP/2018/500/736 ze dne 9.8.2018 

sdělilo, že neshledalo důvody pro přezkum předloženého ověřovacího závazného stanoviska, 

současně upozornilo na povinnost plynoucí z ust. § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, spočívající ve vydání 

závazného stanoviska k ověření změn záměru, tzv. coherence stamp pro každé vedené 

navazující řízení. 

MHMP STR na základě výše uvedeného opatřením č.j. MHMP 1261582/2018 ze dne 20.8.2018 

požádal MHMP OCP o vydání závazného stanoviska k ověření změn záměru „Komunikační 

propojení MČ Praha 13 s Pražským okruhem, stavbou 513“. 

MHMP OCP následně pod č.j. MHMP 1368889/2018 ze dne 10.9.2018 sdělil, že požádal MŽP 

o metodickou pomoc, jak v dané věci postupovat  ve vztahu k institutu coherence stamp. 

Následně MHMP OCP vydal pod č.j. MHMP 2325730/2019 ze dne 19.11.2019 podle ust. § 9a 

odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí souhlasné závazné stanovisko 

k předmětnému záměru. V jeho obsahu uvedl, že ověřil, že nedošlo ke změnám záměru, 

které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména ke zvýšení jeho 

kapacity a rozsahu nebo ke změně jeho technologie, řízení provozu nebo způsobu užívání.  

Uvedl, že z předložených podkladů vyplývá, že hlavní trasa záměru dle DÚR 11/2009 nedoznala 

žádných změn. Došlo pouze k drobným změnám vedení obslužných komunikací oproti řešení, 

ke kterému bylo vydáno stanovisko EIA. Jedná se o následující drobné změny: byla provedena 

změna vedení komunikace U Soutoku tak, aby nezasahovala do pozemků č. parc. 3636, 3637, 

3640/5, k.ú. Modřany vzhledem k požadavku majitele těchto pozemků (B. K. Dřevogroup, a.s.). 

V důsledku změny tvaru vedení komunikace (objekt SO 1116) bude nutné namísto vysvahování 

vybudovat opěrnou zeď v délce 78 m v km 12,735 – 12,813 (změna objekt SO 6180). Nedojde 

k propojení do komunikace U Skladu, protože majitel pozemku LOGISTIK REAL,a.s. nesouhlasí 

se záborem pozemku č. parc. 27/81, k.ú. Komořany pro novou obslužnou komunikaci. 

K problematice dopravních intenzit lze konstatovat, že v dokumentaci EIA byly uvedeny 

dopravní intenzity na uvedeném komunikačním propojení (tzv. „Nová Komořanská“) a okolí 

pro výhledový rok 2020 (viz Dopravně - technické podklady, stupeň EIA, č. přílohy B1, 

zpracovatel 6/6 Č.j. MHMP 2325730/2019 Pragoprojekt, Ústav rozvoje hl. m. Prahy, 08/2008) 

pro varianty 0, 5A, 9. Zátěžové diagramy z citovaných dopravně-technických podkladů byly 

použity dle sdělení projektanta DIPRO, spol. s r.o. použity i pro projekt výsledné varianty 5A 

komunikačního propojení. Ze závěrů předložených podkladů s ohledem na charakter a rozsah 

změn komunikačního propojení v návrhu DÚR 11/2009 oproti původnímu návrhu 

komunikačního návrhu varianty 5A v procesu EIA, která byla součástí záměru „Komunikační 

propojení MČ Praha 12 s Pražským okruhem, stavbou 513 – křižovatka s SOKP Komořany, 

stavba č. 8560“, vyplývá, že dané změny nebudou mít významný negativní vliv na životní 

prostředí a výše uvedené změny není nutné posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí 

dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, při respektování podmínek a opatření 

uvedených ve stanovisku EIA. OCP MHMP jako příslušný úřad na základě těchto podkladů 

ověřil, že nedošlo ke změnám záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na životní 

prostředí, zejména ke zvýšení jeho kapacity a rozsahu nebo ke změně jeho technologie, řízení 

provozu nebo způsobu užívání. OCP MHMP proto vydává na základě dopisu oddělení právního 

odboru stavebního řádu MHMP Sp. Zn.: S-MHMP 1765404Y/2016/STR/Fr, č.j. MHMP 
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1261582/2018 ze dne 20. 8. 2018 a dle sdělení OPVIP MŽP č.j. MZP/2018/710/3086 ze dne 

1.10. 2018 (viz výše) toto souhlasné závazné stanovisko. 

Dne 19.3.2020 byly ze strany zástupce žadatele, spol. Výstavba inženýrských staveb, a.s., 

podáním evidovaným pod č.j. MHMP 461912/2020, doplněny podklady pro rozhodnutí, 

konkrétně výše uvedené závazné stanovisko MHMP OCP ze dne 19.11.2019, a prodloužení 

platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí č.j. MHMP 

15207/2019 ze dne 10.3.2020. Podáním ze dne 24.3.2021 evidovaným pod č.j. MHMP 

392996/2020 byla doplněna aktualizovaná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů veřejné 

správy, konkrétně Hygienické stanice hl.m. Prahy (ze dne 23.2.2021), Hasičského záchranného 

sboru hl.m. Prahy (ze dne 23.7.2020), MHMP odboru pozemních komunikací a drah (ze dne 

11.9.2020), MHMP odboru bezpečnosti (ze dne 22.9.2020), MHMP drážní úřad (ze dne 

7.12.2020), odboru životního prostředí ÚMČ Praha 12 (ze dne 14.8.2020), odboru dopravy 

ÚMČ Praha 12 (ze dne 20.7.2020), dále vyjádření Dopravního podniku hl.m. Prahy, svodné 

komise (ze dne 2.11.2020). Rovněž byly doloženy aktuální vyjádření správců sítí. Dne 

28.4.2021 bylo MHMP STR předloženo doplnění vyjádření PPD a.s. a PRE a.s. 

MHMP STR opatřením č.j. MHMP 793374/2021 ze dne 2.6.2021 vyrozuměl účastníky řízení 

o doplněných podkladech pro rozhodnutí a stanovil jim lhůtu k vyjádření v délce 14 dnů ode 

dne doručení vyrozumění. Posledním dnem lhůty pro vyjádření byl den 1.7.2021. Ke dni vydání 

tohoto rozhodnutí (ani v následujícím období do vydání tohoto rozhodnutí) nebylo žádné 

vyjádření účastníků k doplněným podkladům uplatněno.   

MHMP STR následně přezkoumal odvoláním napadené územní rozhodnutí v právním režimu 

stavebního zákona platného a účinného v době zahájení řízení (dále jen stavební zákon) a jeho 

prováděcích předpisů. 

 

MHMP STR na základě přezkoumání celé věci k obsahu uplatněných odvolání totožného 

obsahu uvádí: 

K odvolací námitce, že součástí napadeného rozhodnutí nebyly grafické přílohy, ačkoli je na ně 

ve výroku rozhodnutí odkazováno, doložené situační výkresy v měřítku 1 : 2000 hodnotí jako 

nedostatečné z důvodu, že neobsahují závazné umístění velkého počtu stavebních objektů 

a dalších zásahů v rozsáhlém území, neobsahují výrokem stanovené Členění na stavební 

objekty, nejsou kompletně okótovány, není uvedeno jméno zpracovatele, jeho podpis a otisk 

autorizačního razítka. Namítají, že v závěru textové části je uvedeno, že přílohou je situace 

v měřítku 1 : 2000 - 2 ks, není však konkretizováno, kterého (rozhodnutí). Tento stav hodnotí 

jako dispozici pro zaměnitelnost situačních výkresů a namítají, že by je účastníci měli mít 

k dispozici po celou dobu odvolacího řízení. Namítají absenci odkazu, kdy a kde je možno 

situační výkresy vidět. Popis stavby ve výroku napadeného rozhodnutí hodnotí jako málo 

přehledný, stručný, ale i rozvláčný, neúplný, nesrozumitelný, nepřesvědčivý. Napadené 

rozhodnutí označují jako nedoručené řádně, nezákonné, nezpůsobilé nabýt právní moci, 

namítají, že účastníci řízení byli hrubě zkráceni na svých právech,  

MHMP STR uvádí, že z textu výrokové části územního rozhodnutí vyplývá, že zde uváděná 

příloha není nedílnou přílohou rozhodnutí, ale přílohou dle ust. § 9 odst. 3 vyhlášky č. 503/2006 

Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, která 
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dle ust. § 92 odst. 4 stavebního zákona bude po dni nabytí právní moci rozhodnutí ověřena a 

předána v jednom vyhotovení žadateli. Jak vyplývá z obsahu podmínek č. 1.1. a 5 

přezkoumávaného rozhodnutí, jsou jeho nedílnou přílohou dva situační výkresy v měřítku 

1:2000 s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, se zákresem stávajícího 

silničního okruhu a v rámci stavby navrhovaných pozemních komunikací, přeložky železniční 

trati včetně mostů, opěrných zdí, terénních úprav, protihlukových stěn, úseků úprav 

Komořanského a Cholupického potoka a dešťové usazovací nádrže. Tyto situační výkresy 

obsahují okótované vzdálenosti os komunikací a os kolejí železniční trati od hranic pozemků, 

případně i od staveb na nich, vzdálenosti mezi osami kolejí, mezi osou koleje a osou 

komunikace hlavní trasy. Z výrokové části územního rozhodnutí, v návaznosti na uvedenou 

grafickou přílohu, je předmět umístění jednoznačný, jednotlivé součásti stavby jsou 

podmínkami rozhodnutí dostatečně polohově i výškově umístěny. Situační výkresy určené jako 

nedílná součást územního rozhodnutí, jsou opatřeny razítkem stavebního úřadu s vyznačením, 

že se jedná o přílohu územního rozhodnutí, je tedy nepochybné, že se jedná o nedílnou přílohu 

textové části. Osoba zpracovatele je zřejmá z autorizačního razítka, kterým jsou tyto výkresy 

označené. S obsahem kompletní dokumentace se účastníci řízení mohli seznámit v rámci 

územního řízení. Z obsahu předloženého správního spisu bylo zjištěno, že situační výkresy, 

které jsou nedílnou součástí územního rozhodnutí, jsou označeny razítkem a údaji o jejich 

zveřejnění na úřední desce i o jejich zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Odvolací námitka byla posouzena jako nedůvodná. 

 

K odvolací námitce, v jejímž obsahu je uvedeno, že územní řízení trpělo řadou procesních vad, 

že ústní jednání bylo nařízeno v nevhodnou dobu naprosto účelově. V řízení došlo k prodlevám, 

argumentace v odůvodnění na straně 28 rozhodnutí „nestojí za kritiku“, veřejné ústní jednání 

bylo nařízeno na 29.12.2010 záměrně a účelově, patrně po domluvě stavebníka – města se 

stavebním úřadem s tím, že oběma muselo být z minulosti dobře známo, že jde o problematický 

záměr vzbuzující v dotčené veřejnosti podstatný odpor. Informace o záměru jsou nedostatečné, 

neboť grafický zákres je pouze schématický v červené a černé barvě, nesouhlasí s místem, které 

bylo ke zveřejnění informace stavebním úřadem určeno. Kvalita, obsah a lokalizace informace o 

záměru neodpovídají požadavkům § 87 odst. 2 stavebního zákona ani § 8 vyhlášky č. 503/2006 

Sb. Vyjadřují názor, že informaci je nutno znovu vyvěsit a poté zopakovat ústní jednání v době 

zvolené, nikoliv účelovým a úskočným způsobem. V průběhu řízení nebylo účastníkům umožněno 

provést výpisy vlastním technickým zařízením (digitálním fotoaparátem), nebylo dovoleno 

zhotovení výpisů z podkladů o vlivu na prostředí – hlukových a rozptylových studií. Tato 

nezákonná praxe byla aplikována po celé řízení a měla za následek zkrácení práv účastníků, 

MHMP STR uvádí, že žádný právní předpis nestanoví, které dny jsou vhodné, či které dny 

nejsou vhodné k veřejnému projednání stavebního záměru. Z obsahu předloženého správního 

spisu bylo zjištěno, že odvolatelé se veřejného ústního jednání aktivně účastnili, tedy není 

zřejmý důvod jejich tvrzení o nevhodnosti stanoveného dne tohoto jednání. Nebylo zjištěno, že 

by ze strany ostatních účastníků řízení byla namítána nevhodnost a účelovost stanoveného data 

ústního jednání. K tvrzení, že předmětný záměr vzbuzuje v dotčené veřejnosti podstatný odpor, 

MHMP STR uvádí, že z obsahu předloženého správního spisu toto zjištěno nebylo, neboť mimo 

projevů odvolatelů žádný jiný subjekt „podstatný odpor“ nevyjádřil. K namítané nedostatečnosti 
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informace o záměru bylo zjištěno, že stavební úřad v obsahu oznámení o zahájení územního 

řízení současně s nařízením veřejného ústního jednání, vydaném dne 24.11.2010 

pod č.j. VYST/35402/2010/Bk stanovil žadateli povinnost vyvěsit informaci o záměru v ulici 

Komořanské na oplocení pozemku parc.č. 3314, k.ú. Modřany, a v ulici U Soutoku na oplocení 

pozemku parc.č. 3640/5, k.ú. Modřany. Z obsahu spisu vyplývá, že stavební úřad prováděl 

kontrolu plnění této informační povinnosti s výsledkem, že nedostatky nebyly zjištěny. 

V ust. § 87 odst. 2 stavebního zákona je stanoveno, že součástí informace o záměru je grafické 

vyjádření, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat architektonická a urbanistická podoba 

záměru a jeho vliv na okolí. Obsahová náležitost informace o záměru je stanovena v ust. § 8 

vyhlášky č. 503/2006 Sb. Z obsahu úředního záznamu ze dne 21.12.2010 o kontrolní prohlídce 

a z obsahu doložené fotodokumentace vyplývá, že informace o záměru splňovala požadované 

obsahové náležitosti. Účelem povinnosti stanovené v ust. § 87 odst. 2 stavebního zákona je 

zajistit informování účastníků řízení a veřejnosti o konkrétním záměru. Jedná se o jeden 

z prostředků informování, vedle oznámení o zahájení řízení a veřejného ústního jednání, který je 

předpokladem pro možnost uplatnit v řízení procesní práva. V předmětném územním řízení 

odvolatelé tato svá práva uplatnili, jak vyplývá z protokolu o ústním jednání i z obsahu 

přezkoumávaného rozhodnutí. Účel ust. § 87 odst. 2 stavebního zákona byl způsobem, jakým 

žadatel o záměru informoval, naplněn. K tvrzení odvolatelů, že jim nebylo umožněno provést 

výpisy vlastním technickým zařízením a že jim nebylo umožněno vyhotovení výpisů 

z hlukových a rozptylových studií, MHMP STR uvádí, že z obsahu předloženého správního 

spisu nebyl zjištěn doklad, z jehož obsahu by vyplývalo, že skutečně nebylo odvolatelům 

umožněno poskytnutí kopií ze správního spisu, v rozsahu stanoveném příslušnými právními 

předpisy. Dle ust. § 38 odst. 4 správního řáduje s právem nahlížet do spisu spojeno právo činit si 

výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. V ust. § 168 odst. 2 

stavebního zákona je toto obecné právo na pořízení kopií spisu omezeno tak, že kopii 

dokumentace stavby je stavební úřad oprávněn poskytnout pouze za podmínky souhlasu jejího 

pořizovatele nebo vlastníka stavby, které se dokumentace týká. Dle ust. § 38 odst. 5 správního 

řádu správní orgán v případě, kdy odepřel osobě nahlížet do spisu, vydává o této skutečnosti 

usnesení. V obsahu předloženého správního spisu se nenachází žádný doklad o tom, že by se 

odvolatelé domáhali pořízení kopie ze spisu, a že by jim její pořízení bylo odepřeno. Z jeho 

obsahu naopak vyplývá, že JUDr. Petrovi Kužvartovi bylo umožněno pořídit si výpisy ze spisu 

vlastním digitálním fotoaparátem, a to bez omezení, mimo fotokopií dokumentace. Odvolateli 

tvrzené zkrácení jejich práv v souvislosti s problematikou pořizování kopií z obsahu správního 

spisu nebylo zjištěno. 

Odvolací námitka byla posouzena jako nedůvodná. 

 

K odvolací námitce, v jejímž obsahu je uvedeno, že přes skutečnost, že hned na počátku ústního 

jednání byla „vznesena a odůvodněna" námitka podjatosti vůči oprávněným úředním osobám, 

bylo i přesto v ústním jednání pokračováno, což hodnotí jako jednání nezákonné. Namítají, 

že úřední osoba při ústním jednání ovlivnila výsledek řízení, odkazují na již uvedené odvolací 

důvody. Odvolatelé dále namítají podjatost pracovníků MHMP OST, ředitele MHMP 

a ostatních pracovníků MHMP z důvodu, že jsou zaměstnanci obce Hlavní město Praha, jejíž 
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politické vedení předmětnou stavbu prosazuje. Odkazují na ust. § 11 odst. 2 vládního nařízení 

č. 8/1928 Sb., a na výklad prvého senátu Nejvyššího správního soudu, 

MHMP STR uvádí, že dle ust. § 14 odst. 2 správního řádu může účastník řízení namítat 

podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. Jak sami odvolatelé uvádějí, námitku podjatosti 

uplatnili „hned na počátku ústního jednání. Důvodem jimi tvrzené podjatosti pak bylo to, že 

úřední osoby jsou zaměstnanci města - městské části, tedy subjektů v postavení účastníka 

územního řízení. Tento důvod však musel být odvolatelům znám již v okamžiku doručení 

oznámení o zahájení územního řízení č.j. VYST/3 5402/2010/Bk ze dne 24.11.2010, tedy dnem 

9.12.2011. Dne 2.12.2010 AŽP oznámilo vstup do předmětného řízení, námitku podjatosti však 

neuplatnilo. SVJ Nad Teplárnou 2076/28 žádnou námitku podjatosti v průběhu územního řízení 

neuplatnilo. Námitku podjatosti uplatněnou zástupcem AŽP až při ústním projednání záměru, 

lze ve smyslu ust. § 14 odst. 2 správního řádu posoudit jako námitku, ke které se nepřihlíží. 

Správní orgán však pro jistotu o AŽP tvrzené podjatosti určených úředních osob stavebního 

úřadu rozhodl. Tajemník Úřadu městské části Praha 12 vydal dne 17.1.2011 usnesení 

č.j. KT/023/11, kterým rozhodl o tom, že Ing. Danuše Majorová, vedoucí stavebního úřadu, 

není z úkonů řízení v předmětné věci vyloučena. Následně uvedená vedoucí stavebního úřadu 

rozhodla usnesením č.j. VYST/3742/2011/Te ze dne 25.1.2011 o nevyloučení určené úřední 

osoby, Ing. arch. Dany Bimkové z projednávání a rozhodování předmětné věci. Odvolací 

námitky týkající se tvrzení procesních pochybení v průběhu územního řízení, byly zjištěny 

nedůvodnými. K námitce podjatosti pracovníků odvolacího správního orgánu MHMP STR 

odkazuje na již výše uvedené, tj. na skutečnost, že Městský soud v Praze posoudil způsob 

rozhodování ve věci namítané podjatosti nedostatečným s odkazem na judikaturu Nejvyššího 

správního soudu, s tím, že nebylo rozhodnuto o řediteli MHMP. V pokračujícím odvolacím 

řízení byla tato vada odstraněna, jak již výše uvedeno, Ministerstvo pro místní rozvoj v uvedené 

věci vydalo usnesení č.j. MMR-32710/2016-83/2301 ze dne 4.10.2016, v právní moci dnem 

2.11.2016, kterým rozhodlo, že ředitelka Magistrátu hlavního města Prahy, JUDr. Martina 

Děvěrová, MPA, není vyloučena z projednávání a rozhodování v dalším řízení o odvolání proti 

rozhodnutí zn. VYST/35402/2010/Bk ze dne 15.2.2011. 

Odvolací námitka byla posouzena jako nedůvodná. 

 

K odvolací námitce, v jejímž obsahu je uvedeno, že hlukové a rozptylové studie navzdory 

účelovosti a zastaralosti vždy alespoň částečně přiznávají vysoké zátěže. Požadují přezkoumání 

závazných stanovisek hygienika a OOP MHMP. Odkazují na jednotlivé soudní rozsudky 

a dovozují, že stavební úřad je povinen ve spolupráci s dotčeným orgánem odstraňovat skutečné 

či tvrzené rozpory, a to jakožto „garant územního řízení“. Namítají, že pouhý odkaz 

na stanoviska dotčených orgánů státní správy, v případě zpochybnění jejich vzájemného 

souladu, se jeví jako nedostatečný a v žádném případě nemůže nahradit vlastní správní uvážení 

stavebního úřadu v tomto směru, neboť stavební úřad by se tak zbavoval své aktivní role 

v rozhodovacím procesu, a jeho role by byla zredukována na pouhý sběr dat. Uvádějí, že je 

zřejmé, že takovou pasivní roli zákon stavebnímu úřadu nepřisuzuje. Namítá, že stavební úřad je 

povinen se hodnověrností a správností napadených stanovisek dotčených orgánů státní správy 

(DOSS) zabývat a za účasti DOSS odstranit důvodné pochybnosti stran jejich správnosti 

a zákonnosti. Uvádějí, že „v tom naprosto selhal, formálně shromáždil závazná stanoviska 
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a nyní na ně odkazuje, a jeho argumentace se s naší zcela míjí“. Namítají, že se (stavební úřad) 

nepokusil věcně vyvrátit jejich důvodné námitky. Dále namítají, že zcela chybí aktuální 

posouzení zdravotních rizik pro období po zahájení užívání stavby a pro trvalé rezidenty 

v obytných územích Komořan a Modřan, kam má být vnesena nová mohutná tranzitní doprava 

od SOKP - stavba 513 směrem do centra města, je zátěží. Uvádějí, že obdobná studie z doby 

projednávání EIA již zdaleka nevychází z aktuálních údajů o stavu pozadí a o výpočtech 

a odhadech budoucích zátěží z velkokapacitních dopravních staveb, jež jsou navrženy, a že tedy 

nebyla zjištěna materiální pravda. Dále uvádějí, že nejmenší vzdálenost nově budovaných 

křižovatek na komunikacích obsahuje závazná česká technická norma ČSN 73 6102 a bližší 

podrobnosti jsou uvedeny v doporučených ČSN 43 6101 a ČSN 73 6110, z jejichž obsahu 

vyplývá minimální délka mezikřižovatkového úseku s ohledem na bezpečnou orientaci řidičů 

před následující křižovatkou. Namítají, že „zde se buduje na křížení SOKP a Strakonické ul. 

MÚK Zbraslav, která je nejkomplikovanější křižovatkou z celého okruhu (s pěti rameny), 

před níž musí být dostatečná délka pro bezpečné rozřazení dopravních proudů obzvláště 

důležitá. Dále uvádějí, že „přitom má být MÚK Komořany hned za mostem přes Vltavu. 

Uvádějí, že „v novém řešení MÚK Lahovice se navíc křižovatková větev L ve směru 

do Komořan nedaleko odbočení z SOKP dále rozvětvuje, což způsobuje, že jízdní pruh větve L, 

oddělený plnou čarou, začíná ještě na průběžném jízdním pásu SOKP a odbočovací pruh 

do větve L by pak splynul s připojovacím pruhem od MÚK Komořany. Namítají, 

že mezikřižovatkový úsek v potřebné délce podle čl. 7.1.3.2. ČSN 73 6102 zde vůbec nevznikne - 

vznikne průpletový úsek na průběžných pruzích, který se obecně ze závažných hledisek 

bezpečnosti a plynulosti provozu již nepřipouští. Dovozují, že v daném prostoru tedy nelze 

dodržet technické a bezpečnostní podmínky pro umístění MÚK Komořany, jakožto samostatné 

křižovatky. Vyjadřují názor, že stavbu MÚK Komořany nebylo možno v souladu s právními 

předpisy umístit. Uvádějí, že požadují přezkum věcně nesprávných stanovisek Policie ČR 

a „klíčového spoluviníka nezákonnosti - odboru dopravy MHMP, a to v režimu § 149 odst. 4 

správního řádu. Dále za „zcela nehodnověmé označují odůvodnění souhlasu se zásahem 

do krajinného rázu, obsažené v souborném stanovisku OOP MHMP z 18.8.2010. Nesouhlasí 

s posouzením, že celkový dopad stavby na krajinný ráz bude malý a namítají, že vybudování 

mohutné velkokapacitní dopravní stavby, jež bude vzhledem ke svému umístění převážně na dně 

říčního údolí - v údolní nivě vnímána z obou údolních svahů velmi výrazně jako rozsáhlá 

cizorodá zpevněná plocha, jež likviduje zbývající přírodní prvky či prvky krajiny blízké přírodě - 

les a mimolesní dřeviny v neurbanizovaných plochách údolní nivy. Vyjadřují názor, že tento 

dojem velkoplošné krajinné destrukce bude dále umocněn souběhem novostavby přeložky 

železniční trati se zamýšlenou „hlavní trasou a výrazný vliv na pohledové charakteristiky budou 

mít i mohutné a rozsáhlé protihlukové stěny, jež dále zvýší dojem bariéry dělící území na dvě 

části. Namítají, že otázka protihlukových stěn nebyla při zkoumání zásahu do krajinného rázu 

nijak hodnocena a celkové hodnocení nebylo provedeno na základě zákresů zejména novostaveb 

MÚK Komořany, estakády, mostních objektů a protihlukových stěn do fotografií pohledů 

z podstatných stanovišť. Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy označují 

za nehodnověrné, neodpovídající skutečnému rozsahu a dopadu stavby do krajinného reliéfu. 

Namítají, že návrh hrubě zasahuje do již tak těžce pozměněné krajiny a vytváří pohledově 

exponované nové pohledové bariéry (estakáda). Odkazují na rozsudky Nejvyššího správního 

soudu a požadují přezkoumání závazného stanoviska v režimu § 149 odst. 4 správního řádu. 
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Uvádějí, že je jim zřejmé, že OOP MHMP jako DOSS nesplnil svou úlohu danou zákonem, 

neboť odsouhlasil stavbu, ač nebyl zjištěn spolehlivý biologický průzkum. Uvádí živočišné 

a rostlinné druhy, jejichž výskyt měl být v předchozí proceduře EIA i jinak zjištěn, přesto bylo 

žádáno pouze o výjimku týkající se ťuhýka obecného. Namítají, že nebyl podán důkaz, že ostatní 

zvláště chráněné druhy se na pozemcích stavby nevyskytovaly. Dovozují, že tento stav působí 

naprostou nezákonnost napadeného rozhodnutí a nepoužitelnost stanoviska OOP MHMP 

z 18.8.2010, požadují jeho přezkoumání v režimu § 149 odst. 4 správního řádu. Namítají, 

že podmínka č. 8, odsek sedmý na straně 17 napadeného rozhodnutí je nekonkrétní 

a nevykonatelná, když nejsou připojeny „Všeobecné podmínky pro stavby OPTD a OPLD“, s 

tím, že tyto zkratky nejsou ani vysvětleny, takže jde o nesrozumitelnou podmínku,  

MHMP STR k odvolací námitce, v jejíž obsah směřuje proti rozptylové studii a závaznému 

stanovisku odboru ochrany prostředí MHMP (dále MHMP OOP) uvádí, že v souladu 

s ust. § 149 odst. 4 správního řádu předložil podkladové závazné stanovisko č.j. S-MHMP- 

0255784/2010/1/OOP/VI ze dne 18.8.2010 k jeho přezkoumání Ministerstvu životního 

prostředí, jako příslušnému správnímu orgánu. Ministerstvo životního prostředí ve věci vydalo 

dne 8.8.2011 pod č.j. 1727/500/1, 61858/ENV/ll konečné odborné stanovisko z hlediska 

ochrany přírody a krajiny. V jeho obsahu uvedlo, že na základě předložených podkladů 

a po ověření obsahu závazného stanoviska dospělo MŽP k závěru, že závazné stanovisko 

z hlediska vymezené ochrany krajinného rázu podle ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno orgánem ochrany přírody k tomu 

příslušným, není nesprávné, ani v rozporu se zákonem. Uvedlo, že při hodnocení krajinného 

rázuje třeba vycházet jak z definice závazného stanoviska (§ 149 odst. 1 správního řádu) 

a ze základních zásad činnosti správních orgánů (§ 2-8 správního řádu), tak i z vymezené 

ochrany krajinného rázu (§ 12 zákona o ochraně přírody a krajiny). Konstatovalo, že uvedená 

ustanoveni MHMP OOP v předmětném závazném stanovisku nepominul, že z jeho textu je 

zřejmé, k jakému návrhu se orgán ochrany přírody vyjadřoval, z jakých podkladů při jeho 

posouzení vycházel, kterými kritérii se zabýval a k jakým závěrům dospěl. Uvedlo, že MHMP 

OOP stavbu posoudil a odůvodnil s ohledem na prvky krajinného rázu velmi podrobně, kdy 

detailně zvážil možnou výhledovou exponovanost této budoucí stavby 8560 ze všech světových 

stran. Uvedlo, že nejvíce bude vnímán dopad na estetické složky krajinného rázu z pohledů 

na pravém břehu Vltavy a v úseku podél trati, a že je zřejmé, že budou zčásti dotčeny i přírodní 

prvky krajinného rázu, k čemuž se MHMP OOP stejně tak dostatečně vyjádřil. Uvedlo, 

že stavba se v krajině projeví, ale že je nutno upozornit, že se jedná o území značně pozměněné 

činností člověka, a to zejména bývalou činností cukrovaru a těžbou štěrkopísků, přítomností 

nádraží, intenzivní automobilové dopravy, zástavby, komerčních budov a sportovišť. 

Při hodnocení směrového vedení stavby 8560 byla zvolena varianta, která vede souběžně 

se stávajícími liniovými stavbami železnice, komunikace), což působí z hlediska krajinného 

rázu méně narušujícím dojmem. Dále uvedlo, že to, že MHMP OOP výslovně nezmínil 

problematiku protihlukových stěn, neznamená, že tuto skutečnost orgán ochrany přírody 

přehlédl, že je zřejmé, že při posuzování vlivu na krajinný ráz byla hodnocena stavba č. 8560 

jako celek, včetně protihlukových stěn, které jsou její součástí. Závěrem ministerstvo 

konstatuje, že území stavby není natolik cenné, aby vylučovalo její umístění, že lze připustit, 

že stavby pozemních komunikací snižují estetické a přírodní hodnoty krajinného rázu, ovšem 

v porovnání s navazující stavbou 513, již stávající částí okruhu, jejíž součástí je most 
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přes Vltavu, estakáda a tunely, nemá navazující komunikační připojení v urbanizovaném území 

na krajinný ráz takový vliv. Plánovaná stavba č. 8560 nezasahuje do žádné evropsky významné 

lokality ani ptačí oblasti, ani zvláště chráněných území. Ministerstvo životního prostředí 

konstatovalo, že neshledalo důvody pro přehodnocení napadeného závazného stanoviska 

MHMP OOP. Dále ministerstvo přezkoumalo podkladové závazné stanovisko MHMP OOP 

z hlediska jeho souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 

dalších zákonů. Uvedlo, že z tohoto hlediska napadené závazné stanovisko č.j. S-MHMP-

0255784/2010/1/OOP/VI ze dne 18.8.2010 potvrzuje, s tím, že vliv předmětné stavby na životní 

prostředí byl hodnocen v rámci procesu EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., kde jako podklad 

k vyhodnocení vlivů stavby na životní prostředí sloužila rozptylová studie, zpracovaná 

Pragoprojekt, a.s. v srpnu 2008. Správnost této rozptylové studie posoudil na žádost odboru 

výkonu státní správy I Ministerstva životního prostředí odbor ochrany ovzduší  s výsledkem, 

že předmětná rozptylová studie je dostatečným podkladem pro posouzení změn imisní zátěže 

vyvolaných realizací záměru. Uvedlo, že jako zdroj informací o imisním pozadí předmětné 

lokality sloužily modelové výpočty kvality ovzduší ATEM za rok 2006, což byly v té době 

velice aktuální údaje. Co se týče pozaďových hodnot průměrných ročních koncentrací PMio, 

ty se dle modelu ATEM 2006 pohybují v rozmezí 20-25 pg/rn3 v Komořanech a v rozmezí 30-

40 pg/m3 v Modřanech. Konstatuje, že není tedy zřejmé, na základě čeho odvolatelé dospěli 

k uváděným hodnotám 39-40 pg/m3. K problematice maximálních denních koncentrací PMio 

uvedlo, že imisní příspěvek záměru bude na většině území obytné zástavby činit maximálně 2 - 

5 pg/m3, dále, že okolí SOKP a MÚK Komořany není obytnou lokalitou, takže vliv případné 

nadlimitní zátěže na zdraví obyvatelstva by nebyl příliš velký. K namítané rozptylové studii 

zpracované Ing. Pulkrábkem v listopadu 2009 uvedlo, že tato studie byla zpracována pouze 

pro znečištění ovzduší ze stavební činnosti po dobu výstavby. Při hodnocení pozadí se 

vycházelo z naměřených hodnot na měřících stanicích AIMS z let 1997 - 2008, nikoliv tedy, 

jak uvádějí odvolatelé, z let 1997 - 2006, a tyto údaje byly v době zpracování rozptylové studie 

nejaktuálnější dostupné. K problematice imisního pozadí ročních koncentrací PMio uvedlo, 

že tyto jsou v rozptylové studii uvedeny dle hodnot z měřících stanic a s přihlédnutím k 

prognóze modelu ATEM 2008 odhadnuty na 27-32 pg/m3, v případě ročních koncentrací NO2 

je odpovídající hodnota 25-30 pg/m3, a že není jasné, na základě jakých skutečností odvolatelé 

došli k hodnotám uváděným v odvolání. K námitce odvolatelů zpochybňující výsledek 

rozptylové studie, ministerstvo uvedlo, že autor této studie výsledky nijak nezpochybňuje. 

Nicméně je v rozptylové studii ze srpna 2008 uvedeno, že kvantitativní předpověď imisního 

zatížení PMio je poměrně obtížná, neboť dosud nelze sumarizovat sekundární prašnost. 

Suspenze částic ze zemského povrchu je závislá zejména na konkrétních meteorologických 

podmínkách, okamžité vlhkosti povrchu a podílu jemné frakce, která je schopna se dostat 

do vznosu a v tomto případě samozřejmě také na čistotě komunikace. Matematické modelování 

tohoto problému je s ohledem na množství proměnných velmi složité a oficiální metodika 

na řešení daného problému dosud neexistuje. V předmětné rozptylové studii je konstatováno, 

že vzhledem k nezahrnutí reemisí lze předpokládat, že skutečné emise z automobilové dopravy 

budou vyšší, a že v současné době nelze odhadnout, zda budou imisní limity PMJO dodrženy 

i po výstavbě. Současně je však také uvedeno, že v případě překročení imisních limitů by měl 

vliv hlavně dominantní zdroj emisí v lokalitě, a to SOKP, který je v daném úseku již dnes 

v provozu. Upozorňuje na závěr posuzované rozptylové studie, kde je uvedeno, že v místech, 
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kudy povede nová komunikace, dojde ke zvýšení imisní zátěže, ale převedení tranzitní dopravy 

ze stávající Komořanské ulice na novou komunikaci naopak způsobí podstatné snížení imisní 

zátěže v blízkosti ulice Komořanské. Pozitivně je nutno v každém případě hodnotit odvedení 

tranzitní dopravy do oblasti s menší hustotou obytné zástavby. Závěrem ministerstvo uvedlo, 

že dotčený správní orgán vydal závazné stanovisko ve shodě se zákonnými předpisy. 

 

K odvolací námitce, v jejímž obsahu je namítáno, že stavební úřad „jako garant územního 

řízení“ není oprávněn pouze odkazovat na stanoviska dotčených orgánů státní správy, že 

v případě zpochybnění jejich vzájemného souladu se tento odkaz jeví jako nedostatečný, 

nenahrazující vlastní správní uvážení, a namítají, že stavební úřad se tak zbavuje své aktivní role 

v rozhodovacím procesu, MHMP STR uvádí, že věcnou příslušností stavebního úřadu v procesu 

územního řízení je, ve vztahu k závazným stanoviskům dotčených orgánů, zajistit, aby příslušné 

dotčené orgány měly možnost svá stanoviska uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, 

jak je výslovně stanoveno v § 89 odst. 1 stavebního zákona. V ust. § 90 písm. e) stavebního 

zákona je stanovena povinnost stavebního úřadu posoudit, zda záměr je v souladu se stanovisky 

dotčených orgánů podle zvláštních předpisů. Žádný právní předpis nestanoví stavebnímu úřadu 

povinnost odborně posuzovat a odborně hodnotit záměr z jiných odborných hledisek, než jaké 

jsou stanoveny v ust. § 90 písm. a), b), c), d), tedy z hlediska souladu navrhovaného řešení 

s vydanou územně plánovací dokumentací, z hlediska jeho souladu s úkoly územního 

plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických 

a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, 

zejména s obecnými požadavky na využívání území, a s požadavky na veřejnou dopravní 

a technickou infrastrukturu. K těmto odborným úkolům má stavební úřad rovněž povinnost 

shromáždit ve věci záměru odborná stanoviska dotčených orgánů státní správy, vyjádření 

správců sítí a věc projednat v procesu veřejného ústního jednání. Jak uvedeno, stavební úřad je 

nadán odbornými znalostmi, které vyžadují příslušné vzdělání, včetně zvláštní způsobilosti. 

Nelze tedy požadovat, aby pracovníci stavebního úřadu, svým vzděláním a vzděláváním 

specializovaní na konkrétní oblast stavebního práva, byly současně odborníky v jiných oborech 

veřejné správy, jako např. na životní prostředí, zdravotnictví, památkovou péči, atd., neboť 

takový požadavek „multiznalostí“ nelze požadovat v žádném větším oboru. Stavební úřad nemá 

zákonnou povinnost se obsahy stanovisek dotčených orgánů odborně zabývat, k jejich 

odbornému posouzení slouží ust. § 149 správního řádu, tedy přezkoumatelnost závazných 

stanovisek příslušnými správními orgány, nadřízenými správnímu orgánu, který toto stanovisko 

vydal. V předmětném územním řízení se stavební úřad prokazatelně věcí odborně zabýval, a to 

v rozsahu, který je mu stanoven stavebním zákonem. Závazná stanoviska, proti jejichž obsahu 

bylo brojeno, byla v rámci odvolacího řízení předložena příslušným správním orgánům, 

s výsledkem uvedeným v obsahu tohoto rozhodnutí. K odvolací námitce, v jejímž obsahu je 

namítána nedostatečná vzdálenost křižovatek na silničním okruhu, MHMP OST uvádí, 

že ověřil, že existující most přes silniční okruh kolem Prahy v místě MÚK byl povolen dne 

8.6.2009 odborem dopravy MHMP, a to rozhodnutím č.j. MHMP 348114/2009/DOP-01/Ab, 

v rámci změny stavby SOKP nazvané „SOKP-jihozápadní segment - úsek č. 513 - Vestec-

Lahovice, 1. etapa stavby km 6,2 až 9,689“, před jejím dokončením; toto rozhodnutí nabylo 

právní moci dnem 2.7.2009. V dokladové části předloženého spisového materiálu je doloženo 

rozhodnutí odboru dopravy MHMP č.j. MHMP-574543/2010/DOP-04/Da ze dne 7.7.2010, 
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o připojení, které bylo vydáno se souhlasem Policie ČR. Přílohou tohoto rozhodnutí byly čtyři 

situace připojení. Kopie A4 částí těchto situací s popiskami stavby, potvrzené úředním razítkem 

s vyznačením, že se jedná o přílohu k uvedenému rozhodnutí odboru dopravy MHMP, jsou 

doloženy v předloženém spisovém materiálu, a jsou součástí dokumentace k územnímu řízení. 

Ve výkresové části dokumentace k územnímu řízení je most přes silniční okruh kolem Prahy 

v místě mimoúrovňové křižovatky vyznačen jako stávající. Připojení je v dokumentaci pro 

územní řízení řešeno v souladu s podmínkami rozhodnutí o připojení. Odbor dopravy MHMP, 

jako příslušný silniční správní úřad, vydal dne 10.3.2010 závazné stanovisko 

č.j. 231439/2010/DOP-04/Da, jehož podmínky týkající se předmětného územního řízení byly 

respektovány a podmínky týkající se přípravy na zpracování projektové dokumentace stavby 

byly do podmínek napadeného územního rozhodnutí zapracovány. V podmínce č. 1.3. 

je stanoveno napojení na stávající most přes SOKP, který byl součástí stavby SOKP č. 513. 

Z údaje o celkové délce úpravy 515,68 m a údajích o začátku SO 101 - komunikace I. třídy 

v km 2,063 (označení v části dokumentace pro hlavní trasu zpracované Ing. Zrzavým), resp. 

v km 0,630 (označení v části dokumentace pro MÚK zpracované Ing. Heroldovou) a ukončení 

v km -0,010 konci označení v části dokumentace zpracované Ing. Heroldovou, je zřejmé, 

že stávající most má délku 124,32 m a že není předmětem územního řízení o umístění stavby 

„Stavba č. 8560 Komunikační propojení MČ Praha 12 s Pražským okruhem - stavbou č. 513“. 

Z výkresové části dokumentace nepochybně vyplývá, že se jedná o stávající úsek komunikace. 

 

Na základě požadavku odvolatelů bylo závazné stanovisko odboru dopravy MHMP, jako 

dotčeného orgánu státní správy, vydané pod č.j. MHMP-23Í439/2010/DÓP-04/Da, předloženo 

Ministerstvu dopravy, jako příslušnému nadřízenému správnímu orgánu, k postupu podle § 149 

odst. 4 správního řádu. Ministerstvo dopravy ve věci vydalo dne 8.8.2011 pod č.j. 406/2011-

910-STSP/2 vyjádření, kterým uvedené závazné stanovisko potvrdilo. V odůvodnění výsledku 

posouzení uvádí, že odvolatelé žádají přezkoumání závazného stanoviska zejména z titulu jejího 

nevhodného napojení na Pražský okruh v nové MÚK Komořany. Ministerstvo konstatuje, 

že zvolené technické napojení je v souladu s již realizovanou stavbou č. 513 Pražského okruhu, 

která je stavebně připravena pro napojení posuzované stavby v rozsahu rezervy pro připojovací 

i odbočovací pruhy v tunelech Komořany a Sabatka, a že v předstihu bylo také s ohledem 

na postup výstavby realizováno přemostění hlavní trasy Pražského okruhu v místě uvažované 

MÚK Komořany. K tvrzení odvolatelů, že podoba této křižovatky, bude-li stavěna 

bez kolektorových pásů společných pro MÚK Komořany a MÚK Zbraslav, je v rozporu 

s právními předpisy, že zvolené technické řešení neodpovídá minimálnímu požadavku 

vzdáleností dvou křižovatek podle platné ČSN 73 6101 (tabulka 21), ministerstvo uvádí, 

že ustanovení českých technických norem nejsou dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, obecně závazná. Dále uvádí, 

že tuto závaznost nelze ani dovodit, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak. Konstatuje, 

že dodržování technických norem je namístě při naplňování požadavků na bezpečnost 

a plynulost silničního provozu, v daném případě je ovšem nutné také přihlédnout k výši 

předpokládaných finančních nákladů, které by bylo nutné vynaložit na takové technické řešení, 

které by bylo plně v souladu s požadavky doporučených technických norem. Uvádí, že zvolené 

řešení je tak v kontextu technického řešení výjimečné, souhlas s odchylným řešením 

od technické normy závisí na posouzení investora stavby, popř. vlastníka či správce pozemní 
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komunikace. V daném případě ministerstvo dopravy považuje, s ohledem na prostorové 

dispozice a ekonomickou proveditelnost, zvolené řešení za opodstatněné. 

K odvolací námitce, v jejímž obsahuje namítáno nezajištění spolehlivého biologického 

průzkumu s tím, že bylo požádáno pouze o výjimku pro ťuhýka obecného, MHMP OST 

odkazuje na výše uvedený výsledek přezkoumání závazného stanoviska odboru ochrany 

prostředí Ministerstvem životního prostředí. Dále v této věci uvádí, že bylo zjištěno, že dne 

14.12.2010 odbor ochrany přírody MIIMP vydal pod sp.zn.S-MHMP- 0790958/201 O/OOP-V-

614/R-173/Vč rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů stanovených v ust. § 50 zákona 

o ochraně přírody a krajiny, v základních podmínkách ochrany zvláště chráněných živočichů, 

a to ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje, konkrétně ze zákazů rušení druhu 

ťuhýk obecný v souvislosti s předmětnou stavbou č. 8560. Bylo zjištěno, že k účasti v řízení o 

povolení této výjimky se nepřihlásilo žádné z osmi občanských sdružení, kterým bylo zahájení 

řízení oznámeno. Žádost o povolení výjimky byla doplněna materiálem zpracovaným v 09/2010 

RNDr. Jiřím Vávrou, CSc., autorizovanou osobou k provádění biologického hodnocení 

ve smyslu § 67 podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Dle vyjádření této autorizované 

osoby se na posuzovaných biotopech v období od vyhotovení biologického hodnocení v roce 

2006 mnohé změnilo v souvislosti se stavbou SOKP 513, a v roce 2010 nebyl zjištěn výskyt 

lejska šedého, užovky obojkové a skokana skřehotavého, a tedy není třeba pro tyto druhy žádat 

o výjimku. Rostliny čistec německý a ovsíček obecný nejsou druhy chráněné vyhláškou 

č. 395/92 Sb., není tedy důvodné pro ně žádat výjimku.     

 

K odvolací námitce, v jejímž obsahu je namítána nekonkrétnost a nevykonatelnost podmínky 

č. 8, odsek sedmý, napadeného územního rozhodnutí, když nejsou připojeny „Všeobecné 

podmínky pro stavbu v OPTD a OPLD“, s námitkou nevysvětlení zkratek, MHMP OST uvádí, 

že OPTD je zkratkou pro ochranné pásmo tramvajové dráhy, OPLD je zkratkou pro ochranné 

pásmo lanové dráhy. Jedná se o zkratky, které jsou nepochybně známy odborné veřejnosti, 

nutno připustit, že nemusí být známy široké veřejnosti a tedy je vhodnější je používat nikoli 

ve zkratce, ale vypsáním označení celými slovy. K obsahu podmínky č. 8 odsek 7 napadeného 

rozhodnutí MHMP STR uvádí, že se jedná o podmínku, v níž je zapracován požadavek 

závazného stanoviska odboru dopravy MHMP, jako drážního správního orgánu, č.j. MHMP-

126727/2010/DOP-02/H1 ze dne 15.2.2010. MHMP STR uvádí, že vlastní podmínka odboru 

dopravy znějící „Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace, požadujeme 

dodržet Všeobecné podmínky pro stavby v OPTD a OPLD“, je formulovaná jako podmínka 

pro provádění stavby a její „přeformulování pro projektovou přípravu stavby nebylo nezbytné, 

neboť drážní úřad k předmětné stavbě bude vydávat vyjádření z hlediska zřízení a provozování 

stavby v OPDT dle zákona č. 266/1994 Sb., a to v rámci stavebního řízení. Pokud by všeobecné 

podmínky pro stavby v OPTD nebyly v projektové dokumentaci splněny, nemůže být souhlas 

drážním úřadem vydán. Obsah této podmínky MHMP STR změnil tak, že jej doplnil o další 

podmínky, jak byly stanovené odborem dopravy MHMP, jako příslušným drážním úřadem. 

S ohledem na úplnost a jednoznačnost podmínek územního rozhodnutí o umístění stavby, 

MHMP STR rovněž některé podmínky stanovené v obsahu přezkoumávaného rozhodnutí 

opravil či doplnil, tak, aby jejich znění bylo jednoznačně v souladu s grafickou částí 

dokumentace pro územní řízení. Oprava textu podmínky č. 1.2, čtvrtá odrážka, byla provedena 
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z důvodu zjištění písařské chyby uvedením názvu komunikace „U Modřanského nádraží 

namísto správného názvu „K Modřanskému nádraží. Změna textu podmínky č. 1.2., pátá 

odrážka, byla provedena z důvodu zjištěné zřejmé nesprávnosti uvedením údaje 6,5 m jako 

rozměru komunikace k EŽ, neboť z výkresu D.5.1.3.2 nepochybně vyplývá, že šíře této 

komunikace je stanovena v šířce 6,00 m. Obsah podmínky č. 1.3., šestá odrážka, MHMP STR 

změnil tak, aby odpovídal zjištěnému názvosloví stávajících komunikací. Předmětná 

komunikace sice má ve skutečnosti charakter polní cesty, je však komunikací pojmenovanou, 

a to názvem Nad Roklí. Z důvodu zřejmé nesprávnosti v obsahu podmínky 1.3. sedmá odrážka, 

byl změněn nesprávní údaj o světové straně. Podmínka č. 8, čtvrtá odrážka, byla pro úplnost 

doplněna tak, aby byly zcela respektovány uplatněné požadavky odboru dopravy MHMP, jako 

drážního úřadu. Ze stejných důvodů byl doplněn text podmínky č. 8, desátá odrážka a podmínka 

č. 5 odrážka č. 1 a 2, tak, aby zcela byl respektován a zajištěn požadavek vyjádřený odborem 

krizového řízení MHMP. Uvedené změny územního rozhodnutí nejsou způsobilé působit 

některému z účastníků újmu z důvodu ztráty možnosti odvolat se, neboť MHMP OST vycházel 

z obsahu předložené spisové dokumentace, tedy podkladů, které byly nebo mohly být 

účastníkům známy.  

Odvolací námitky byly posouzeny jako nedůvodné. 

 

MHMP STR dále přezkoumal soulad umisťovaného stavebního záměru s územním plánem 

sídelního útvaru hl. m. Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 

ze dne 9.9.1999, s vyhláškou č. 32/1999 Sb., o závazné části územního plánu sídelního útvaru 

hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a vydaných opatření obecné povahy, včetně opatření 

obecné povahy (dále též „OOP“) č. 55/2018 schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy 

č. 39/85 ze dne 6.9.2018, kterým byla s účinností od 12.10.2018 vydaná změna Z 2832/00 

územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Podle přílohy č. 2 výše uvedené vyhlášky je 

záměr určen jako veřejně prospěšná stavba označená 100/DK/12 - Nová Komořanská 

s napojením na Pražský okruh a 11/DZ/12 - Přeložka úseku železniční trati Praha - Vrané 

nad Vltavou, tyto veřejně prospěšné jsou rovněž vymezeny ve výkresu č. 25 grafické části 

územního plánu. Podle přílohy č. 1 výše uvedené vyhlášky ve znění OOP č. 39/85, kterým jsou 

stanoveny regulativy funkčního a prostorového uspořádání hl. m. Prahy, a podle grafické části 

ÚPn, zejména výkresů č. 4 a 5, je stavba hlavní trasy a mimoúrovňové křižovatky umístěna 

v ploše s označením S2 - vybraná komunikační síť a přeložka železniční trati v ploše 

s označením DZ - tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály. Umístěním 

související technické a dopravní infrastruktury jsou dále dotčeny plochy s využitím OB - čistě 

obytné, OV - všeobecně obytné, SV - všeobecně smíšené, SP - sportu, SO - oddechu, DU - 

urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, veřejná prostranství, LR - lesní porosty, 

ZMK - zeleň městská a krajinná a IZ - izolační zeleň, a to v souladu s jejich hlavním, 

přípustným nebo podmíněně přípustným využitím vyjmenovaným v příloze č. 1 OOP č. 39/85, 

přičemž pro podmíněně přípustné využití lze konstatovat splnění stanovených podmínek. Záměr 

je v souladu s platným územním plánem hl. m. Prahy. 

 

Po prostudování předloženého spisu dospěl odvolací správní orgán k závěru, že odvolání není 

důvodné, přezkoumávané územní rozhodnutí nevykazuje vady, které by odůvodňovaly jeho 

zrušení.  
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Odvolací správní orgán podle § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu došel k závěru, že napadené 

rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné, a napadené rozhodnutí nebo 

jeho část změnil. Změnu provedl, protože žádnému z účastníků, jemuž je ukládána povinnost, 

nehrozila újma z důvodu ztráty možnosti odvolat se. 

 

P o u č e n í  o  o d v o l á n í :  

Proti tomuto rozhodnutí o odvolání 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: 

1. VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH STAVEB, a.s., IDDS: pu5gzdk 

 sídlo: Podolské nábřeží č.p. 1124/2, Praha 4-Podolí, 147 00  Praha 47 

2. Hlavní město Praha, zast. Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, IDDS: c2zmahu 

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

  

II. účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a odvolatelé – veřejnou vyhláškou: 

3. 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 

4. Úřad městské části Praha 12, úřední deska, pro informaci, IDDS: ktcbbxd 

 sídlo: Písková č.p. 830/25, Modřany, 143 00  Praha 412 

 

III. ostatní: 

5. Úřad městské části Praha 12, odbor výstavby, Písková č.p. 830/25, Modřany, Praha 412 + 

spis 

 

IV. na vědomí: 

6. Skanska Reality a.s., IDDS: wx58zau 

 sídlo: Křižíkova č.p. 682/34a, Praha 8-Karlín, 186 00  Praha 86 

7. MHMP STR/Fr 
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