
 

 

 

Městský soud v Praze 

Pracoviště Slezská 

Slezská 9 

120 00 Praha 2 

 

V Praze dne 18.05.2020 

 

Žalobce 1: 

 

Žalobce 2: 

 

Žalobce 3: 

 

  Společně právně zastoupeni:    

   advokátem, ev. č. ČAK 13998 

  Advokátní kancelář SCHOLZ & MALÝ s.r.o. 
   se sídlem Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 

 

Žalovaný: Městská část Praha 8  

IČO: 000 63 797 

se sídlem Zenklova 1/35, Praha 8, PSČ 180 48 
 

  

Žaloba proti rozhodnutí Městské části Praha 8, odboru územního rozvoje a 
výstavby ze dne 23.03.2020, sp. zn. MCP8 207454/2018/OV.Bau, č. j. MCP8 

102577/2020 

Návrh na přiznání odkladných účinků podané žalobě 

 

 

Prostřednictvím datové schránky 

Soudní poplatek ve výši 3.000 Kč bude zaplacen na výzvu soudu 

Přílohy dle textu 

I. 
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Dne 23.03.2020 obdržel zástupce žalobců rozhodnutí Městské části Praha 8, odboru územního 
rozvoje a výstavby ze dne 23.03.2020, sp. zn. MCP8 207454/2018/OV.Bau, č. j. MCP8 
102577/2020 (dále jen „napadené rozhodnutí“), jímž byl vyloučen odkladný účinek odvolání 
účastníka řízení Nové Chabry Development, s.r.o., IČO 262 75 58, se sídlem Klimentská 
1216/46, 110 00 Praha 1, ze dne 06.01.2020 (dále jen „odvolání stavebníka“) a odvolání 
účastníků řízení

dne 07.01.2020 (dále jen 
„odvolání žalobců“), proti rozhodnutí Městské části Praha 8, odboru územního rozvoje a 
výstavby ze dne 18.12.2019, sp. zn. MCP8 207454/2018/OV.Bau, č. j. MCP8 381114/2019 
(dále jen „stavební povolení“). 

Žalobce tímto podává žalobu proti výše uvedenému rozhodnutí, a to v plném rozsahu, neboť 
má za to, že rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, skutkový stav, ze kterého 
žalovaný vychází, nemá oporu ve spise, a rozhodnutí je též věcně nesprávné, byla porušena 
ustanovení o řízení před správním orgánem a rozhodnutí je nezákonné pro rozpor s obecně 
závaznými právními předpisy. 

K oprávněnosti podání žaloby žalobci uvádějí, že: „Jak vyplývá ze související soudní judikatury, 
výrok o vyloučení odkladného účinku odvolání podle § 85 odst. 2 SpŘ je rozhodnutím podle 
§ 65 odst. 1 SŘS, a je proto přezkoumatelný ve správním soudnictví.“ (JE

 Správní řád. 6. vydání. Praha: Nakladatelství 
C. H. Beck, 2019, s. 550.) 

Důkaz: rozhodnutí Městské části Praha 8, odboru územního rozvoje a výstavby ze dne 
23.03.2020, sp. zn. MCP8 207454/2018/OV.Bau, č. j. MCP8 102577/2020 

II. 

Úvodem žalobci konstatují, že v řízení došlo k závažným vadám, které by měly, resp. mohly 
mít vliv na rozhodnutí ve věci. 

Žalobci namítají, že vydáním napadeného rozhodnutí byla porušena jedna ze základních zásad 
správního práva procesního, a to zásada procesní rovnosti a nestrannosti postupu správních 
orgánů, jež je vyjádřena v ust. § 7 správního řádu. Podle předmětného ustanovení mají dotčené 
osoby při uplatňování svých procesních práv rovné postavení, přičemž správní orgán má vůči 
dotčeným osobám postupovat nestranně.  

Žalobci spatřují porušení uvedené zásady zejména v tom, že stavební úřad napadené rozhodnutí 
vydal bez možnosti vyjádření žalobců k návrhu stavebníka na jeho vydání, a to včetně jeho 
doplnění. Ačkoliv se jednalo o návrh na odkladný účinek též odvolání žalobců, stavební úřad 
je o tomto neinformoval, neumožnil jim se jim k takto závažnému zásahu do jejich práva ani 
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vyjádřit. Oproti tomu stavebník, o jehož odvolání se rovněž rozhodovalo, nejenže přímo 
odkladný účinek navrhoval, ale měl možnost svůj návrh i doplnit. 

Tímto bylo porušeno ústavně garantované právo žalobců na spravedlivý proces. 

Stavební úřad byl povinen před vydáním napadeného rozhodnutí zjišťovat mimo jiné, jaký 
dopad takové rozhodnutí bude mít na účastníky řízení (k tomu viz níže). Obzvlášť v případě, 
kdy účastníci podali odvolání a o odkladném účinku takového odvolání, resp. jeho vyloučení, 
se rozhoduje. 

Výše uvedeným postupem tak stavební úřad zatížil řízení podstatnou vadou, která vedla k 

nesprávnému rozhodnutí ve věci, kdy byla tímto postupem porušena základní práva žalobců 
jako účastníků řízení a zásady správního řízení.  

III. 

Napadené rozhodnutí bylo stavebním úřadem vydáno v reakci na stavebníkovu žádost o 
vyloučení odkladných účinků odvolání ze dne 03.03.2020 a její doplnění ze dne 13.03.2020. 
Napadené rozhodnutí stavební úřad odůvodnil tím, že je třeba přihlédnout k oprávněným 
zájmům stavebníka, který provádí bytovou výstavbu části obytného souboru za situace 
chronického deficitu bytů v hl. m. Praze; dále stavební úřad konstatoval, že rozhodnutí o 
vyloučení odkladného účinku odvolání nemůže dalším účastníkům přinést újmu a rozhodnutí 
není v rozporu s veřejným zájmem.  

Stavební úřad vydal napadené rozhodnutí podle § 85 odst. 2 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), dle kterého může správní 
orgán vyloučit odkladný účinek odvolání, požádá-li o to účastník; to neplatí, pokud by tím 
vznikla újma jiným účastníkům nebo to není ve veřejném zájmu. 

Vydáním napadeného rozhodnutí se však stavební úřad nevypořádal s oprávněným zájmem 
žalobců a dalších účastníků řízení, resp. vlastníků pozemků dotčených stavbou dočasné 
pozemní komunikace „Nové Chabry, západní komunikační připojení“ (dále jen „Stavba“), 
navíc se stavební úřad odchýlil od praxe uznávané odbornou veřejností v komentářové 
literatuře, zejména ve vztahu k institutu vyloučení odkladného účinku odvolání zakotveného ve 
správním řádu, viz dále. 

Komentářová literatura se ve vztahu k ust. § 85 odst. 2 správního řádu vyjadřuje tak, že: 
„K vyloučení odkladného účinku odvolání by mělo být přistupováno pouze ve výjimečných 
případech, neboť je tímto postupem popíráno právo účastníka řízení, aby byla věc posouzena 
odvolacím orgánem dříve, než nastane vykonatelnost prvostupňového rozhodnutí.“ 

(JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád. 6. vydání. 
Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 550.). V tomto ohledu jsou žalobci toho názoru, že 
projednávaný případ nenaplňuje uvedené kritérium výjimečnosti, dle nějž by byl správní orgán 
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oprávněn k vyloučení odkladného účinku podaných odvolání. Vydáním napadeného rozhodnutí 
bylo přímo zasaženo do práva žalobců na posouzení jejich odvolání dříve, než nastane 
vykonatelnost napadeného rozhodnutí. 

Stavební úřad vydání napadeného rozhodnutí odůvodňuje mj. tím, že nemůže přinést újmu 
dalším účastníkům řízení.  

Žalobci však s těmito závěry nesouhlasí.  

Žalobci újmu spatřují právě v zásahu do jejich práva na posouzení podaných odvolání před 
vykonatelností napadeného rozhodnutí. Navíc byla napadeným rozhodnutím narušena 
právní jistota účastníků stavebního řízení, zejména pak vlastníků pozemků dotčených Stavbou, 

jelikož za současného stavu není postaveno najisto, v jakém rozsahu bude moci být 
předmětná pozemní komunikace v budoucnu využívána. 

Podle komentáře ke správnímu řádu: „Odkladný účinek odvolání lze vyloučit také tehdy, pokud 

hrozí vážná újma některému z účastníků řízení. Hrozí-li tedy účastníkovi řízení těžko 
napravitelná či vysoká škoda z důvodu odložení vykonatelnosti rozhodnutí po podaném 
odvolání, správní orgán vyloučí odkladný účinek odvolání z úřední povinnosti. Při úvaze, zda 
odkladný účinek vyloučí, musí však dbát též na oprávněné zájmy účastníka řízení, který podal 
odvolání, a to především z pohledu, zda vyloučením odkladného účinku odvolání nevznikne 
vážná újma naopak jemu.“ (JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, 
David. Správní řád. 6. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 550.).  

Je však evidentní, že tyto podmínky nebyly naplněny. 

Žalobci v tomto ohledu v projednávaném případě nespatřují hrozící těžko napravitelné či 
vysoké škody, které by stavebníkovi odložením vykonatelnosti odvolání měly vzniknout. 
Stavebník v tomto ohledu v rámci svých podání nijak neosvědčil ani neprokázal hrozící těžko 
napravitelnou škodu, argumentoval toliko na úrovni obecných tvrzení.  

Stavební úřad by naopak měl ve světle citovaného komentáře dbát na oprávněné zájmy žalobců, 
kteří ve stavebním řízení podali odvolání, tedy zda jim nevznikne vážná újma. Jak již bylo výše 
řečeno, stavební úřad nevyzval žalobce k jejich vyjádření. Jeho úvaha o tom, že napadené 
rozhodnutí nebude mít vliv na ostatní účastníky řízení tak vychází z neúplných informací, jeho 

dohadů a je nesprávná, kdy negativní dopady do sféry žalobců, vlastníků pozemků dotčených 
Stavbou, ale i veřejnosti uvádí žalobci níže v čl. IV. této žaloby. 

Vydané napadené rozhodnutí je pak i v rozporu s veřejným zájmem. 

Co se týče veřejného zájmu, platí, že: „Při ochraně veřejného zájmu vyloučením odkladného 
účinku odvolání se vyžaduje naléhavost, aby přijaté řešení dané situace bylo v souladu s 
veřejným zájmem, a vyžaduje se zde tedy přímé ohrožení veřejného zájmu, kdy z toho 
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plynoucím škodlivým následkům má být zabráněno právě vyloučením odkladného účinku 
odvolání. (JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád. 6. 

vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 550.). Žalobci ani zde nevidí důvod pro 
vydání napadeného rozhodnutí, jelikož jeho nevydáním by nevznikly žádné škodlivé 
následky, spíše naopak, kdy žalobci mají za to, že ke škodlivým následkům může dojít právě 
napadeným rozhodnutím, jak popisuje níže. 

S ohledem na výše uvedené a zejména s poukazem na citované pasáže z odborné literatury se 
žalobci domnívají, že k institutu vyloučení odkladného účinku má být ze strany správních 
orgánů přistupováno pouze ve výjimečných a dobře odůvodněných případech, přičemž 
projednávanou věc nepovažují za splňující daná kritéria.   

III. 

Žalobci dále považují za nutné shrnout svou argumentaci z jimi podaného odvolání ze dne 
07.01.2020 a především pak z vyjádření k odvolání stavebníka ze dne 07.02.2020 (dále jen 
„vyjádření k odvolání“). Odvolání stavebníka je přitom postaveno zejm. na tvrzení, že 
stavební úřad pochybil, když ve stavebním povolení při stanovení podmínek užívání Stavby 
označil stavbu jako veřejně přístupnou účelovou komunikaci. Naproti tomu žalobci se se 

závěrem stavebního úřadu ztotožnili, ale mají za to, že podmínky užívání stavby jsou stavebním 
úřadem v rozporu se zákonem omezené. 

Žalobci svým odvoláním nijak neodporují veřejnému zájmu na užívání Stavby jakožto 
veřejně přístupné účelové komunikace, naopak mají za to, že ve veřejném zájmu je úplné 
a ničím neomezené užívání komunikace veřejností. 

Žalobci jsou shodně se stavebním úřadem přesvědčeni, že na místě Stavby vznikla veřejně 
přístupná účelová komunikace ex lege podle § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích. Z pohledu na ortofoto či satelitní snímky je zřejmé, že část pozemku 1373/9 

v k. ú. Dolní Chabry je komunikací. Stavebník ve svém odvolání naopak účelově opomíjí uvést 
pozemek p. č. 1062/1, který je jedním z největších pozemků, na nichž je Stavba umístěna a 
tento je minimálně od roku 2003 veden jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní 
komunikace. 

Účastníkům stavebního řízení je jako dlouhodobým obyvatelům Městské části Praha – Dolní 
Chabry zřejmé, že na místě Stavby existovala zpevněná asfaltová veřejně přístupná komunikace 
již nejméně od 80. let minulého století, přičemž tato komunikace byla širokou veřejností 
historicky využívána k přístupu na jejich nemovitosti. Přístup třetích osob na komunikace nebyl 
nikdy omezen, ani jen značkou či písemnou výzvou, a je tedy nepochybné, že komunikace tak 
byla dlouhodobě veřejností užívána. K užívání komunikace veřejností dali navíc předchozí 
vlastníci pozemků na LV 1517 v k. ú. Čimice konkludentní souhlas, jelikož jejímu využívání 
jako veřejné účelové komunikace nijak neodporovali. Z judikatury pak vyplývá, že tento 
souhlas zavazuje i následné vlastníky pozemků, kteří jej nemohou jednostranně zrušit. 
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Stavebník dále namítá nenaplnění nutné komunikační potřeby Stavby, k čemuž žalobci ve svém 
vyjádření k odvolání uvedli, že jejich pozemky jsou pozemky zemědělskými, k jejichž 
obdělávání je vyžadováno dostatečného komunikačního spojení, aby na ně mohly vjíždět i 
velké zemědělské stroje. Jakýmkoli omezením obecného užívání komunikace by bylo 
žalobcům zamezeno využívat běžným způsobem své pozemky, čímž by byli fakticky 
paralyzováni na svých vlastnických právech. Alternativní cesta vhodná k vjezdu zemědělských 
strojů na dotčené pozemky přitom neexistuje a je tak naplněn znak naléhavé komunikační 
potřeby ve vztahu k nemovitostem ve vlastnictví žalobců nacházejících se v okolí Stavby.  

Žalobci jakožto účastníci stavebního řízení v řízení o vydání stavebního povolení v rámci svých 
námitek a vyjádření k podkladům rozhodně namítali, že je potřeba, aby stavební úřad 
v samotném rozhodnutí jasně vymezil, že Stavba je účelovou komunikací pro užívání 
širokou veřejností bez omezení. Námitky byly úřadem uznány za oprávněné, přesto úřad ve 

svém rozhodnutí nevyhověl v části, kdy žalobci požadovali úplné a neomezené užívání 
komunikace, tedy včetně povolení připojení okolních pozemků na povolovanou komunikaci 
bez omezení. Ačkoliv byla cesta v minulosti užívána jako veřejně přístupná účelová 
komunikace, nepovolením připojení okolních pozemků dochází k neoprávněnému omezení 
výkonu vlastnických práv žalobců, vlastníků okolních pozemků a veřejnosti v rozporu 

s definicí veřejně přístupné účelové komunikace. 

 Žalobci se obávají, že pokud bude ke Stavbě přistoupeno za současných podmínek, tj. na 

základě vydaného a odvoláním napadeného rozhodnutí, tedy budou vyloučeny odkladné účinky 
odvolání, bude stavebníkem bráněno v užívání komunikace původním (neomezeným) 
způsobem vyplývajícím ze zákona a předešlého užívání, čímž budou dotčena jak jejich 
práva, tak veřejný zájem. Stávající potřeba užívání (stávající i nové) komunikace jako veřejně 
přístupné účelové komunikace bez omezení, je přitom zcela evidentní a vzhledem k dopravní 
situaci v Dolních Chabrech přímo naléhavá. 

Navíc je třeba zdůraznit, že účelová komunikace je budována na pozemcích třetích osob, které 
na základě napadeného rozhodnutí se dostávají do právní nejistoty, jak mohou stávající 
komunikaci (na jejímž místě bude na základě stavebního povolení vznikat nová) užívat. 

Z výše uvedeného je patrné, že vyloučení odkladných účinků napadeného rozhodnutí, může 
způsobit újmu žalobcům, jako účastníkům řízení, kteří podali proti takovému rozhodnutí 
odvolání, a to spočívající v zásahu do rozsahu užívání jejich vlastnického práva k pozemkům, 
které jsou přístupné pouze v rámci této účelové komunikace, dalším účastníkům, které jsou 
dotčeny Stavbou, ale i v rozporu s veřejným zájmem, kdy veřejností je tato účelová komunikace 
doposud užívána zcela bez omezení.  

Podmínky dané zákonem, které musí být naplněny při vyloučení odkladných účinků odvolání, 
nejsou naplněny. 
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Důkaz: odvolání žalobců ze dne 07.01.2020 

vyjádření k odvolání stavebníka ze dne 07.02.2020  

 obsah spisu Úřadu MČ Praha 8 v posuzované věci, který nechť si soud vyžádá 

IV. 

Žalobce navrhuje, aby soud rozhodl o přiznání odkladných účinků této žalobě. 

Vzhledem k tomu, že proti stavebnímu povolení bylo podáno odvolání jak ze strany stavebníka, 
tak ze strany žalobců, je nutné, aby se s nimi nadřízený správní orgán vypořádal. Je namístě 
odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, jelikož její vyloučení je obrovským zásahem do 
procesních práv žalobců a navíc by odložení vykonatelnosti v konečném důsledku znamená 
zásadní újmu do práv nejen účastníků řízení, ale i široké věřejnosti. Navíc by byla porušena 
jejich právní jistota. Institutu vyloučení odkladného účinku odvolání by mělo být užíváno je ve 
výjimečných případech. Odkladný účinek podané žaloby, který bude mít za následek obnovení 
odkladných účinků stavebního povolení, nikomu nezpůsobí žádnou újmu. 

Vzhledem k tomu, že jsou splněny podmínky dle ust. § 73 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád 
správní, navrhuje žalobce, aby soud tomuto návrhu vyhověl v zákonné lhůtě 30 dnů od jeho 
podání. 

V. 

Žalobci mají za to, že vzhledem k výše uvedenému je nepochybné, že napadené rozhodnutí je 
nezákonné, nesprávné a řízení bylo zatíženo vadami, které měly za následek nesprávné 
rozhodnutí ve věci. 

Na základě těchto skutečností žalobci navrhují, aby soud vydal následující 
 

r o z s u d e k :  

 

I. Rozhodnutí Městské části Praha 8, odboru územního rozvoje a výstavby ze dne 23.03.2020, 
sp. zn. MCP8 207454/2018/OV.Bau, č. j. MCP8 102577/2020 se zrušuje. 

 

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náhradu nákladů řízení. 
 

 

S úctou 

JUDr. Petr Malý 

advokát 
 


