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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 
-odbor územního rozvoje a výstavby- 

oddělení dopravních staveb 

Zenklova 35, 180 48 Praha 8 

Spis. zn.:   MCP8 207454/2018/OV.Bau  Praha, dne 23.3.2020 

Č.jedn.:     MCP8 102577/2020 Čimice/p 1017/3 

Vyřizuje: Baumruk Vladimír 

ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 
Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, jako speciální stavební úřad příslušný 
podle § 40 odst.  4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, dále pak podle § 15 odst.1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle vyhlášky č.55/2000 Sb. hl. m. 

Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební úřad“)         

na podkladě žádosti účastníka řízení ze dne 3.3.2020, doplněné dne 13.3.2020 společností 
Nové Chabry Development, s.r.o., IČO 2627558, Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, zastoupena 

na základě plné moci společností HAVEL & Partners s.r.o., advokátní kancelář, IČO 26454807,                         
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 

(dále jen „stavebník“), podle § 85 odst. 2, písm. c) zákona č.500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 

v y l u č u j e 

 

odkladné účinky odvolání účastníků řízení Nové Chabry Development, s.r.o., IČO 2627558, Klimentská 
1216/46, 110 00 Praha 1, zastoupené na základě plné moci HAVEL & Partners s.r.o., advokátní kancelář,  
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, ze dne 6.1.2020 a   

 zastoupeným na základě plné moci Advokátní kancelář 
SCHOLZ & MALÝ s.r.o., Revoluční 1200/16, 110 00 Praha 1, ze dne 7.1.2020, 

  

proti rozhodnutí, stavebnímu povolení stavebního úřadu, ze dne 18.12.2019 spis. zn. MCP8 

207454/2018/OV.Bau, č.j. MCP8 381114/2019, pro dočasnou stavbu do 31.12.2022 nazvanou 

„Nové Chabry, západní komunikační připojení“ 

Praha 8, Čimice, Dolní Chabry, K Ládví, K Beranovu 

 

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 1017/3, 1017/5, 1017/6, 1018/17, 1018/21, 1018/26, 1018/46, 

1018/47, 1025/8, 1062/1, 1119/1 v katastrálním území Čimice, parc. č. 1373/9, 1405/1 v katastrálním 
území Dolní Chabry. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
Nové Chabry Development, s.r.o., Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, zastoupena na základě plné moci 
společností HAVEL & Partners s.r.o., advokátní kancelář, IČO 26454807, Na Florenci 2116/15,           

110 00 Praha 1                                                                                                                                                                                   
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Městská část Praha - Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00  Praha 8 

Hlavní město Praha zastoupené MHMP odborem evidence majetku, Nám. Franze Kafky 16/1,                
110 00  Praha 1 

Nové Chabry Zeta, s.r.o., Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 

zastoupeni na základě plné moci       
 Advokátní kancelář SCHOLZ & MALÝ s.r.o., Revoluční 1200/16, 110 00 Praha 1 

 

Odůvodnění: 
Stavební úřad vydal výše uvedené stavební povolení a doručil je účastníkům řízení. Ve stanovené lhůtě   
se odvolali citovaní účastníci řízení. Stavebník dodatečně, ještě před předáním stavebního povolení 
odvolacímu orgánu, požádal dne 3.3.2020 a dne 13.3.2020 doplnil svou žádost o vyloučení odkladných 
účinků odvolání. Svoji žádost stavebník odůvodnil m.j. skutečností, že všichni odvolatelé shodně napadají 
stejnou podmínku č. 6 výroku č. II. stavebního povolení pro užívání stavby. Tato podmínka je však 
stanovena až pro užívání stavby a týká se kategorie a rozsahu užívání dočasné stavby komunikace. 

Napadeno není odvolateli vlastní provádění stavby a podmínky stanovené ve výroku č. I. pro provedení 
stavby. Vzhledem k této skutečnosti, s přihlédnutím k oprávněným zájmům stavebníka, který provádí 
bytovou výstavbu části obytného souboru za situace chronického deficitu bytů v Hl. m. Praze, kdy 

předmětná komunikace tvoří nutný přístup k obytnému souboru, a přispívá k řešení neuspokojivé 
dopravní situace v lokalitě, stavební úřad rozhodl, jak ve výroku uvedeno.   
Rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku odvolání nemůže přinést újmu dalším účastníkům řízení, 
protože vlastní provedení stavby není napadeno žádným z odvolatelů a nemůže být v rozporu ani 

s veřejným zájmem.  

Samotná stavba pozemní komunikace „Nové Chabry, západní komunikační připojení je ve veřejném 
zájmu, který byl ve stavebním povolení formulován jako dopravní obsluha dotčeného území do doby 

realizace definitivních veřejně prospěšných dopravních staveb v území podle platného územního plánu. 
Stavba řeší odlehčení a zlepšení stávající dopravní situace v území a potřebné úpravy dopravně 
problematické křižovatky Ústecká – K Ládví. Veřejným zájmem lze odůvodnit i přístup a příjezd k části 
obytného souboru. 

Vyloučení odkladného účinku odvolání nebrání přezkoumání stavebního povolení v odvolacím řízení, 
zejména z hlediska napadeného výroku a napadené podmínky, protože je přezkoumatelné i za situace 
provádění stavby, případně v rámci změny nebo doplnění rozhodnutí nebo nového projednání stavby, 

pokud k nim odvolací orgán přistoupí. 
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Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí se podle § 85 odst. 4 správního řádu nelze odvolat. 
 

 

 

 

Ing. Pavel Kryštof 
vedoucí odboru 

 územního rozvoje a výstavby 

  

 

 

Obdrží: 
Doporučeně do vlastních rukou: 
1. 

2. 
3. Městská část Praha - Dolní Chabry, IDDS: ztib27j 

4. P
5. 
6. Hlavní město Praha zastoupené MHMP odborem evidence majetku, IDDS: 48ia97h 

7. 
8. 
9. 
10. HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IDDS: zz79uga 

11. Nové Chabry Development, s.r.o., IDDS: kifdvtf 
  

Doporučeně do vlastních rukou: 

12. 
13. 
14. 
15. Nové Chabry Zeta, s.r.o., IDDS: vbqdvtb 

16. 
17. 
18. 
19. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e 

20. J
21. L
22. 
23 Advokátní kancelář SCHOLZ & MALÝ s.r.o., IDDS: a4cb6rp 

 

Co: 

spis 

evidence 

 

Za správnost vyhotovení odpovídá Baumruk Vladimír.  


