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Věc: Vyjádření k doplněným podkladům a odvolacímu řízení 

 

 

I. 

 Podáním ze dne 30.8.2022 Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu, v 

souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů oznámil, že v odvolacím řízení vedeném proti rozhodnutí spis.zn. MCP8 

084291/2021/OV.Pet, č.j. MCP8 322263/2021, které vydal Úřad městské části Praha 8, odbor 

územního rozvoje a výstavby, kterým bylo změněno územní rozhodnutí č.j. MCP8 

061019/2010, sp.zn. MCP8 019446/2009/OV.Pet ze dne 23.8.2010 (právní moc 8.3.2011) ve 

věci nazvané „20 bytových domů včetně inženýrských sítí a komunikace“, na pozemcích parc. 

č. 1017/3, 1017/5, 1025/8, 1062/1 v katastrálním území Čimice, parc. č. 965/2, 1373/9, 1374/30, 

1374/31, 1374/32, 1374/36, 1374/37, 1374/38, 1374/39, 1374/40, 1374/42, 1374/44, 1374/58, 

1374/59, 1374/60, 1374/133, 1374/136, 1374/138, 1374/141, 1374/151, 1374/193, 1374/243, 

1374/285, 1374/294, 1374/303, 1374/304, 1405/1 v katastrálním území Dolní Chabry (dále jen 

napadené rozhodnutí“), byl doplněn podklad pro vydání rozhodnutí, a to závazné 

stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj. 

 

II. 

 Městská část Praha - Dolní Chabry (dále „městská část“) podala dne 1.10.2021 proti 

napadenému rozhodnutí své odvolání. Tímto se městská část ve lhůtě stanovené odvolacím 
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správním orgánem vyjadřuje k doplněnému podkladu. Zároveň se vyjadřuje k průběhu 

odvolacího řízení. 

 

III. 

 Městská část setrvává na svých odvolacích námitkách. K závaznému stanovisku 

Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 19.7.2022 uvádí následující: 

 

1. Absence závazného stanoviska OUP (uplynutím doby platnosti)  

 

Městská část zdůrazňuje, že podle § 96b odst. 5 platí závazné stanovisko dva roky ode 

dne vydání, nestanoví-li orgán územního plánování v odůvodněných případech lhůtu delší, 

nejdéle však 3 roky. Závazné stanovisko orgánu územního plánování bylo vydáno dne7.8.2020 

(č.j. MHMP 1217686/2020), na základě přezkumu Ministerstvem pro místní rozvoj bylo dne 

19.7.2022 změněno. Podle městské části změna závazného stanoviska nadřízeným orgánem 

nemá vliv na dobu jeho platnosti.  

 

Podle ust. § 96b odst. 7 stavebního zákona cit: „Závazné stanovisko nepozbývá platnosti, 

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, 

společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo 

právní moci“. 

 

Územní rozhodnutí nenabylo právní moci, MMR přezkoumávalo závazné stanovisko 

z hlediska jeho zákonnosti v době jeho vydání, a ve vztahu k námitkám, podaným k vydanému 

ÚR. Závazné stanovisko je vydáno k právnímu a faktickému stavu ke dni 7.8.2020. 

 

Tedy, městská část je přesvědčena, že závazné stanovisko orgánu územního 

plánování v průběhu odvolacího řízení pozbylo platnosti, a to dne 7.8. 2022. 

 

Odvolací řízení by mělo být přerušeno, odvolací orgán musí vyzvat stavebníka 

k doložení nového, platného závazného stanoviska orgánu územního plánování. 

 

2. Rozpor s § 36 odst. 3 správního řádu 

 

Městská část dále namítá rozpor s ust. § 36 odst. 3 správního řádu. Závazné stanovisko 

Ministerstva pro místní rozvoj vychází z podkladů, které si MMR vyžádalo od stavebníka. 

MMR uvádí, že bylo nutné cit: „upřesnit podklady ke kontrole výpočtu koeficientů KPP a KZ. 

Viz str. 4, čtvrtý odstavec ZS MMR. Požadované podklady byly MMR doručeny v podáních 

stavebníka ze dne 28.6.2022 a 7.7. 2022.  

 

MMR potvrzuje, že z těchto podkladů vycházelo při přezkumu závazného stanoviska. 

 

Tyto podklady však nejsou součástí odvolacího správního spisu, odvolací stavební 

úřad opomněl s těmito podklady seznámit účastníky řízení, čímž zatížil odvolací řízení 

závažnou procesní vadou. 

 

Důkazy: 

- soupis odvolacího spisu 

- text výzvy odvolacího orgánu č.j. MHMP 1576234/2022 

 

Přitom MMR v závazném stanovisku explicitně uvádí cit:  
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„Ministerstvo dále stavebníkem doplněné podklady zasílá v příloze MHMP OSŘ jako 

odvolacímu orgánu, aby byly tyto podklady zařazeny jako součást správního spisu v dané 

věci. Ministerstvo s těmito doplněnými podklady neseznamovalo dotčené osoby, neboť v rámci 

závazného stanoviska MHMP OÚR se jedná o úkon podle části čtvrté správního řádu (dotčené 

osoby nejsou seznamovány s podklady pro jeho vydání), a i v případě závazného stanoviska 

ministerstva vydaného podle § 149 odst. 7 správního řádu se jedná rovněž o úkon podle části 

čtvrté správního řádu, při kterém se nevede řízení. Analogicky jako sloužilo závazné stanovisko 

MHMP OÚR jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu, slouží závazné stanovisko 

ministerstva jako podklad MHMP OSŘ pro rozhodnutí o odvolání, proto MHMP OSŘ bude v 

rámci odvolacího řízení seznamovat účastníky řízení s podklady rozhodnutí, tj. mimo jiné s 

tímto závazným stanoviskem ministerstva či jinými doplněnými podklady, které budou 

součástí správního spisu. (zvýrazněno městskou částí). 

 

Ačkoliv tedy uvedené dokumenty měly být součástí správního spisu, vychází z nich 

dotčený orgán při formulaci svého závazného stanoviska, které je závazné pro odvolací stavební 

úřad, a sám účastníky řízení s uvedenými podklady neseznámil, odvolací stavební úřad nedal 

účastníkům řízení možnost se s nimi seznámit, a tedy reálně jim tedy znemožnil vyjádřit 

se a polemizovat s vydaným přezkumným závazným stanoviskem MMR. 

 

Tím došlo k porušení ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. V této souvislosti 

upozorňuje městská část na rozsudek Městského soudu v Praze z 9. května 2008, č.j. 10 Ca 

32/2006, který jednoznačně judikuje, že studie, které jsou podkladem po stanovisko dotčeného 

orgánu, musí být součástí podkladů pro vydání navazujícího rozhodnutí a účastníci řízení musí 

mít možnost se s nimi seznámit a vyjádřit se k nim. 

 

Rozsudek MS v Praze uvádí, že: „Návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby spolu 

s podklady, které jsou jeho součástí je podán u příslušného úřadu jako celek a k tomuto návrhu 

včetně všech jeho podkladů se mají právo vyjádřit všechny dotčené orgány státní správy a 

všichni účastníci řízení (…). Dotčený orgán státní správy vydává stanoviska k návrhu; vychází 

tak z podkladů k němu zpracovaných stavebníkem, součástí návrhu a jeho podkladů tím spíše 

pak jsou i ty z podkladů, které po předběžném či předchozím projednání dotčený orgán 

požadoval obstarat v podmínkách svého původního stanoviska a k nimž v dalším stanovisku 

zaujímá postoj stran toho, zda podmínky stanovené v prvním stanovisku byly těmito podklady 

a případným zapracováním do projektové dokumentace splněny (viz. např. shora uvedená 

stanoviska městského hygienika z 18.7. 2002 a z 30.9. 2004.“ (str. 36 citovaného rozsudku, 

zvýrazněno městskou částí).  

 

Stejným způsobem rozhoduje Městský soud v Praze i v rozsudku ze dne 9. října 2012, 

č.j. 11A 289/2011 – 47. 

 

Městská část uzavírá, že odvolací stavební úřad před vydáním rozhodnutí musí seznámit 

účastníky řízení s předmětnými podklady stavebníka ze dne 28.6.2022 a 7.7. 2022. 

 

3. Rozpor s § 3 ve spojení s § 50 odst. 3 správního řádu 

 

Městská část v této souvislosti namítá, že napadené rozhodnutí bylo v rozporu s § 3 

ve spojení s § 50 odst. 3 správního řádu, pakliže MMR vyžadoval doplnění podkladů (cit: 

„bylo nutné upřesnit podklady“), aby vůbec bylo možné reálně zjistit, zda je stavba v souladu 

s územním plánem (koeficienty KPP a KZ). 
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Podle § 50 odst. 3 správního řádu je správní orgán je povinen zjistit všechny okolnosti 

důležité pro ochranu veřejného zájmu. Zajištění souladu s územním plánem a trvale 

udržitelného rozvoje území městské části je bezpochyby ve veřejném zájmu. 

 

4. Absence posouzení namítané věcné nesprávnosti závazného stanoviska orgánu 

územního plánování 

 

Městská část v rámci odvolání napadala jak nezákonnost, tak věcnou nesprávnost 

vydaného územního rozhodnutí, a závazného stanoviska orgánu územního plánování. Dle 

konstantní rozhodovací praxe správních soudů musí přezkum závazného stanoviska (též 

provedený závazným stanoviskem, viz např. rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 31 A 

42/2019-203) obsahovat i přezkum namítané věcné nesprávnosti, nikoliv jen nezákonnosti. 

 

Tomu ale závazné stanovisko MMR zjevně nedostálo. Viz str. 10, kde MMR uzavírá cit. 

„Ministerstvo na základě všech výše uvedených skutečností rovněž nedospělo k závěru, že by 

bylo závazné stanovisko MHMP OÚR ze dne 7.8. 2020 nezákonné.“ (zvýrazněno městskou 

částí).  

 

Z výše uvedeného je zjevné, že se namítanou věcnou nesprávností Ministerstvo pro 

místní rozvoj nezabývalo. 

 

5. Nezákonná a věcně nesprávná přípustnost koeficientu KPPp  

 

 Záměr se nachází v ploše čistě obytné (OB) a všeobecně obytné (OV). Územní plán u 

těchto ploch stanoví, že nepřípustné využití je takové, které není slučitelné s hlavním a 

přípustným využitím a které je v rozporu s charakterem lokality a podmínkami a limity v ní 

stanovenými nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního plánování. 

Městská část v odvolání namítala, že došlo k chybné aplikaci a nesprávnému 

odůvodnění využití podmíněně přípustného koeficientu podlažních ploch (dále „KPPp“).  

 

Podle Přílohy č. 1 textové části územního plánu s názvem „Regulativy funkčního a 

prostorového uspořádání územní hlavního města Prahy“, konkrétně pododdílu 7a, bodu č. 14 

platí, že: 

„Podmíněně přípustné je umístění stavby s mírou využití vyšší než je uvedeno v plánu (uplatní 

se maximum KPPp dle výše uvedené tabulky a KZ příslušející hodnotě plánem stanovené míry 

využití), při splnění následujících podmínek: 

a) stavba se nachází mimo území plošné památkové ochrany (památkové rezervace a zóny);  

b) vyšší míra využití je nezbytná pro zachování prokazatelných logických vazeb na prostorové 

prvky okolní zástavby, určující pro podobu veřejných prostranství, v zájmu dotvoření stávající 

urbanistické struktury (zejména dodržení uliční čáry, jednotné výšky, měřítka zástavby, 

převažující formy, proporcí, symetrie apod.) a místní podmínky veřejné infrastruktury 

předpokládané navýšení zátěže v území umožňují;  

c) řešení bylo kladně prověřeno na základě pohledových vztahů zpracovaných s využitím 

Digitálního modelu zástavby a zeleně hl. m. Prahy (DMZZ) ve formě zákresu.“  

 

Koeficient KPPp je tedy možné využít pouze při splnění výše uvedených podmínek. V 

posuzovaném případě ovšem záměr tyto podmínky nesplňuje.  
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KPPp lze dle územního plánu aplikovat tehdy, pokud je vyšší míra využití nezbytná, 

nikoli tedy jen možná nebo přípustná. V případě záměru je pak zcela zřejmé, že vyšší míra 

koeficientu podlažních ploch není nezbytná pro zachování prokazatelných logických vazeb na 

prostorové prvky okolní zástavby. Podle městské části ovšem využití KPPp není ani v zájmu 

dotvoření stávající urbanistické struktury, kterou je možné dotvořit i dle původního KPP. 

 

Jak namítala městská část, splnění této podmínky ani prvostupňový dotčený orgán ve 

svém závazném stanovisku netvrdil. 

 

Nadřízený dotčený orgán (MMR) se k této námitce vyjadřuje na str. 7, a to zcela 

nepřezkoumatelným a věcně nesprávným způsobem. Uvádí cit. „Co se týče „skutečné 

nezbytnosti“ vyšší míry využití území, ministerstvo uvádí, že výše provedené posouzení 

prokazuje dle názoru ministerstva dostatečně i vhodnost či „nezbytnost“ využití koeficientu 

KPPp pro potřeby předmětného záměru.“ 

 

Předně, argumentace MMR v odůvodnění závazného stanoviska v žádném případě 

nezbytnost neprokazuje. Naopak je zjevné, že MMR tento pojem zaměňuje s pojmem 

„vhodnost“, ke kterému se jeho argumentace výhradně vztahuje.  

 

 Městská část tedy uzavírá, že nezbytnost navrženého řešení záměru není v uvedeném 

případě prokázána, záměr je v rozporu s územním plánem. 

 

 Pakliže MMR v závazném stanovisku uvádí, že orgán územního plánování nemá 

zákonné zmocnění ani odbornou způsobilost k hodnocení záměru z hlediska zátěže na veřejnou 

dopravní či technickou infrastrukturu (str. 7 ZS MMR), jedná se o rezignaci na posouzení 

splnění podmínek pro aplikaci KPPp. Toto posouzení je ale právě povinností orgánu 

územního plánování dle § 96b stavebního zákona. Orgán územního plánování je tak povinen 

učinit, a to v součinnosti (viz základní zásada správního řádu) s dotčenými orgány na úseku 

dopravy.  

 

6. Absence vydání závazného stanoviska ke změnám územního rozhodnutí  

 

napadeným rozhodnutím stavební úřad rozhodl (výrok III.) o umístění stavebního 

záměru označeného „Obytný soubor Nové Chabry - fáze H+I“ na pozemcích parc.č. 1374/32, 

1374/36, 1374/37, 1374/40, 1374/42, 1374/60, 1374/141, 1374/151, 1374/243, 1374/294, 

1374/303 a 1374/304 v k.ú. Dolní Chabry, dále rozhodl (výrok I. a II.) o změně územního 

rozhodnutí ze dne 23. 8. 2010 pro stavební záměr označený „20 bytových domů včetně 

inženýrských sítí a komunikace“ na pozemcích v k.ú. Dolní Chabry a o změně územního 

rozhodnutí ze dne 5. 10. 2017 pro stavební záměr označený „Nové Chabry - fáze F a G“ na 

pozemcích v k.ú. Dolní Chabry. 

 

Městská část v odvolání namítala, že pro výrokovou část I. a II. územního rozhodnutí 

však stavebník v rozporu s ustanovením § 86 odst. 2 písm. b) nepředložil závazná stanoviska 

orgánu územního plánování, ač jsou tato závazná stanoviska nezbytným podkladem také pro 

vydání změny územních rozhodnutí. V uvedeném případě navíc dochází ke změně územních 

rozhodnutí pro rozsáhlý bytový projekt. Tento postup tak měl být posouzen orgánem územního 

plánování s ohledem na soulad s územním plánem a splnění dalších požadavků stavebního 

zákona. V tomto případě dle městské části není možné odkázat ani na závazné stanovisko OÚP, 

které se zabývá toliko posouzením záměru. 
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 Tuto námitku MMR v závazném stanovisku vypořádá nezákonným a věcně nesprávným 

způsobem. Ust. § 96b odst. 1 požaduje cit: „Jestliže vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu podle 

části třetí hlavy III dílů 4 a 5, § 126, 127, 129 odst. 2 a 3 nebo podle zvláštního zákona závisí 

na posouzení jím vyvolané změny v území, je podkladem tohoto rozhodnutí nebo jiného úkonu 

závazné stanovisko orgánu územního plánování.“ 

 

 Z výše citovaného ustanovení je zjevné, že i změna územního rozhodnutí vyžaduje 

vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování. Pakliže je tato změna vydávána na 

základě žádosti, podané po 1.1.2018, je povinností stavebního úřadu závazné stanovisko ke 

změně územního rozhodnutí požadovat. 

 

 Touto odvolací námitkou se musí zabývat odvolací stavební úřad, neboť se jedná o 

nedostatek podkladů pro vydání územního rozhodnutí v celé jeho šíři (pro výroky I. a II.). 

 

S tím souvisí odvolací námitka, že stavebník do záměru úmyslně zahrnul některé 

pozemky, které již byly součástí realizovaných fází A, B a G projektu. Jedná se například o 

pozemek parc č. 1374/303 či pozemek parc č. 1374/36 v katastrálním území Dolní Chabry a 

další k nim přiléhající pozemky. Tyto pozemky přitom především v rámci fáze F a G projektu 

plnily funkci zeleně a pravděpodobně jen kvůli nim stavebník v těchto fázích projektu naplnil 

požadavky koeficientu zeleně (KZ) a koeficientu podlažních ploch (KPP). 

 

Touto námitkou se MMR odmítlo zabývat odkazem na datum vydání územních 

rozhodnutí pro předchozí etapy. Městská část ale zdůrazňuje, že žádost o změnu těchto 

územních rozhodnutí byla podána až po 1.1.2018, a v souladu s § 96b odst. 1 stavebního zákona 

i tyto části výroku napadeného rozhodnutí měly být opatřeny podkladovým závazným 

stanoviskem orgánu územního plánování. 

 

7. Nesplnění podmínek závěrů zjišťovacího řízení EIA 

 

Dne 20.7.2016 byly ze strany příslušného orgánu posuzování vlivů na životní prostředí vydány 

závěry zjišťovacího řízení EIA pod č.j. MHMP 1250053/2016/EIA/1008/Vč Záměr „Obytný 

soubor Nové Chabry – fáze F a G a západní dopravní připojení, k.ú. Dolní 

Chabry a k.ú. Čimice“. Tento záměr obsahoval sadové úpravy a úpravu zeleně takto: 

 

„Sadové úpravy navržené v rámci výstavby obytného souboru Nové Chabry – Fáze F a G 

Po skončení stavebních prací budou provedeny sadové úpravy, které budou podrobně 

popsány v projektové dokumentaci. Zde je uvedena pouze jejich stručná charakteristika. 

Stávající stav lokality pro výstavbu bytových domů je bez kvalitní zeleně, v severní části 

je pak plocha náletové zeleně. 

Sadové úpravy budou řešeny v návaznosti na již povolenou fázi E. Sadové úpravy 

budou v budoucnu vytvářet ucelený, propojený a logický systém sídlení zeleně. 

Návrh vytváří hierarchizaci zeleně od veřejné zeleně, přes poloveřejnou zeleň až k 

soukromé zeleni. 

 

Kolem již realizovaných komunikací je již realizováno a návrhem fáze F+G dále 

doplněno stromořadí. Stromy umístěné na rostlém terénu v zpevněných plochách budou mít 

vegetační plochu krytou mříží nebo valouny. 
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V okolí objektu klub-kafé, jenž má být místem setkávání obyvatel, je navržena výsadba 

stromů pro zastínění prostranství a vytvoření příjemného veřejného prostoru. Stromy 

jsou pak 

doplněny trávníkovou plochou s různě vzrůstajícími travinami, nízkými keři, které vytvoří 

přírodní vlny a doplní prostor kolem dětského hřiště a klub-kafé. 

 

Severně od klubu je umístěna parková plocha, která je lemována stromořadím kolem 

dokola a rovněž podél pěší cesty. Dále zde bude květinová výsadba a travnaté plochy. 

Severně od fází E , F je navržena zelená zatravněná plocha s pěší cestou propojující 

fáze F a G s cyklostezkou na západě. Pěší cesta bude lemována stromořadím, zatravněné 

plochy jsou uvažovány pro volnočasové sportovní aktivity. 

 

Severně od fáze G je ponechána stávající plošná zeleň a budou zde doplněny nové 

stromy a travnaté plochy vhodné pro venčení psů. 

 

Na hraně soukromých předzahrádek a pěší komunikace mezi jednotlivými domy je 

navržen živý plot z listnatých keřů, stromy v nádobách na piazze uprostřed mezi domy 23 – 

26, popínavá zeleň pak na pergolách, „vstupních branách“ a při opěrných stěnách. 

Soukromá zeleň je umístěna u bytů situovaných v přízemí. Předzahrádky jsou 

vyvýšeny cca 1 m oproti veřejným chodníkům, resp. méně vůči chodníkům mezi domy. 

Výškové rozdíly budou řešeny pomocí opěrných stěn nebo svahováním. 

 

Konkrétní typy dřevin a rostlin budou upřesněny v dokumentaci pro stavební řízení. 

Zeleň a pěší cesty budou dále doplněny městským mobiliářem, lavičkami, herními 

prvky a pergolami s popínavou zelení. 

Opěrné stěny vymezují výškové úrovně terénů mezi chodníky a předzahrádkami a jsou 

navrženy z pohledového betonu, eventuelně v materiálu gabionových stěn. 

Oplocení a zábradlí: 

Oplocení jednotlivých soukromých pozemků bude pletivové s kovovými sloupky 

s předpokládanou výškou cca 1,5 m. Nad opěrnými stěnami je navrženo zábradlí výšky cca 

1,2 m.“ 

 

 Mj. z tohoto důvodu byl formulován závěr zjišťovacího řízení tak, že záměr nemusí být 

dále posuzován. Pro stavebníka je tak podoba záměru a navržených sadových úprav závazná. 

 

 Městská část je přesvědčena, že aktuálně posuzovaný stavební záměr (etapa H + I) 

nerespektuje sadové úpravy a rozsah zeleně, který byl závazně určen v etapě F + G. 

 

Plocha záměru H+I je z velké části umístěna na plánované zelené ploše záměru 

F+G. Umístění záměru H+I se významně překrývá se záměrem F+G, přičemž se jedná o 

nerespektování plochy pro parkovou zeleň a opakované využívání této plochy současně 

v záměru F+G a v záměru H+I.  

 

V případě schválení záměru (fáze) H+I bude plocha pro veřejnou zeleň z fáze F+G 

zastavěna bytovými domy fáze H+I a obyvatelé Nových Chaber o veřejnou zeleň nevratně 

přijdou.  
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Touto skutečností se MMR ČR v rámci svého přezkumného stanoviska vůbec 

nezabývalo, je však povinností odvolacího stavebního úřadu, aby v součinnosti s dotčenými 

orgány (orgán posuzování vlivů na životní prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny) 

tuto námitku posoudil a vypořádal. 

 

IV. 

Závěr 

 

Z výše uvedených důvodů tak městská část setrvává na své odvolací námitce, že 

záměr je v rozporu s územním plánem, resp. žádost neprokazuje soulad s územním 

plánem, a odvolací orgán by měl napadené rozhodnutí zrušit a vrátit zpět 

prvostupňovému stavebnímu úřadu. 

 

Zároveň je městská část z výše uvedených důvodů přesvědčena, že závazné 

stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 19.7.2022, č.j. MMR-46129/2022-81, je 

nezákonné a věcně nesprávné, a požaduje jeho přezkum postupem podle § 149 odst. 8 

správního řádu. 

 

 

        

 

 

S pozdravem   

 

 

 

 

    ------------------------------------------- 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková 

starostka městské části 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha:  soupis odvolacího spisu 

Co:   spis 
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