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I. 

ÚVOD 

[1] Účastníku bylo dne 24.11.2020 doručeno rozhodnutí Úřadu městské části Praha 16 (dále jen 

„ÚMČ Praha 16“) ze dne 19.11.2020, č.j. 19495/2020/OD, kterým bylo mimo jiné rozhodnuto 

o povolení připojení pozemní komunikace mimoúrovňového křížení – varianta nadjezd a zrušení 

oboustranného připojení komunikace Starochuchelská na železniční přejezd (dále jen 

„Rozhodnutí“). 

[2] S přihlédnutím ke skutečnosti, že účastník považuje jak Rozhodnutí, tak i řízení, které mu 

předcházelo, za nezákonné a v rozporu s právními předpisy, podal proti Rozhodnutí v celém jeho 

rozsahu řádně a v zákonné lhůtě dne 08.12.2020 odvolání, ve kterém nadepsaný správní orgán 

požádal o dodatečnou přiměřenou lhůtu k podrobnému odůvodnění odvolání v délce nejméně 2 

měsíců (dále jen „Odvolání“). 

[3] Dne 18.01.2021 byla právnímu zástupci účastníka doručena výzva k odstranění nedostatků 

odvolání ze dne 29.12.2020, č.j. 22495/2020/OD, kterou byl účastník vyzván k doplnění odvolání 

o zdůvodnění, v jakém rozsahu Rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními 

předpisy nebo nesprávnost Rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo, a to do 30 dnů od 

doručení této písemnosti (dále jen „Výzva“). 

[4] Účastníku tak byla poskytnuta 30denní lhůta k doplnění Odvolání počítaná od doručení této 

Výzvy, která uplyne dne 17.02.2021. 

II. 

DOPLNĚNÍ ODVOLÁNÍ 

[5] Účastník tímto v předepsané lhůtě zasílá nadepsanému orgánu své doplnění odvolání, 

ve kterém zejména konkrétně argumentuje a dále rozvádí, že Rozhodnutí je nezákonné a 

v rozporu s právními předpisy, neboť: 

a. řízení, které vydání Rozhodnutí předcházelo, je v přímém rozporu s právními 

předpisy, neboť nadepsaný správní orgán si v rozporu s § 10 odst. 4 písm. b) zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, před vydáním Rozhodnutí nevyžádal 

stanoviska vlastníků pozemní komunikace a závazné stanovisko Policie České 

republiky a využil přibližně 3 roky stará stanoviska předložené žadatelem, o nichž 

však věděl, že již nejsou aktuální, potažmo dokonce, že jejich zákonnost byla 

v jiných řízeních vedených nadepsaným správním orgánem od počátku napadána a 
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že se vlivem okolností všechna tato stanoviska mohla po letech změnit (a některá se 

již prokazatelně změnila) (k tomuto dále část III. této písemnosti); 

b. řízení, které vydání Rozhodnutí předcházelo, je nezákonné, neboť účastníci byli 

přímo zkráceni na svých právech, když jim nebylo umožněno uplatnit svá aktuální 

stanoviska k předmětnému věci a Rozhodnutí tak bylo vydáno bez toho, aniž by se 

mohli ve věci jakkoliv vyjádřit. Jak dovozuje rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR 

a dalších soudů, vydání rozhodnutí bez umožnění se k podkladům rozhodnutí 

vyjádřit je porušením principu právního státu a práva na soudní ochranu a soudní 

přezkum (k tomuto dále část IV. této písemnosti); 

c. několik let stará stanoviska a závazná stanoviska, jež byla již jednou použita v jiném 

správním řízení se sp. zn. 023389/17/OVDŽP/MI a o nichž zde bylo rozhodnuto, není 

možné opětovně využít do dalšího správního řízení, když je navíc správnímu orgánu 

dobře známo, že došlo ke změně těchto stanovisek, potažmo že některá z nich 

(především stanovisko účastníka) jsou dokonce nezákonná, resp. byla vydána 

v rozporu s právními předpisy a neoprávněnou osobou a nyní je toto stanovisko 

opačné. Téže je nutné uvést, že se závazné stanovisko a další stanoviska z roku 2018 

vztahovala pouze ke konkrétnímu správnímu řízení a že rozhodnutím správního 

orgánu byla „zkonzumována“ (k tomuto dále část V. této písemnosti); 

d. závazné stanovisko Policie ČR ze dne 16.02.2018 pak ani nesplňuje náležitosti, které 

jsou na obdobná závazná stanoviska kladena správním řádem a rozhodovací praxí 

vyšších soudů, když neobsahuje povinné náležitosti podle § 68 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, není přezkoumatelné a neobsahuje odůvodnění (k tomuto dále část 

VI. této písemnosti). 

III. 

SPRÁVNÍ ORGÁN SI PŘED VYDÁNÍM ROZHODNUTÍ NEVYŽÁDAL POTŘEBNÁ STANOVISKA, A 

PROTO JE ROZHODNUTÍ V ROZPORU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY 

[6] Ust. § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „Zákon o 

pozemních komunikacích“) stanoví: „Příslušný silniční správní úřad si před vydáním povolení 

.. o připojení sousední nemovitosti k dálnici, silnici nebo k místní komunikaci, o úpravě takového 

připojení nebo o jeho zrušení vyžádá stanovisko vlastníka dotčené pozemní komunikace, a 

jedná-li se o dálnici, též závazné stanovisko Ministerstva vnitra, v ostatních případech závazné 

stanovisko Policie České republiky.“ 
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[7] Účastníku, který je jedním z vlastníků předmětné pozemní komunikace bylo dne 24.11.2020 

doručeno Rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o povolení připojení pozemní komunikace 

mimoúrovňového křížení – varianta nadjezd a zrušení oboustranného připojení komunikace 

Starochuchelská na železniční přejezd. 

[8] Účastník řízení však nikdy nebyl ze strany nadepsaného správního úřadu, ani ze strany 

právnické osoby Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 

1003/7, 110 00 Praha-Nové Město (dále jen „Správa železnic“), která žádost o vydání 

Rozhodnutí dne 25.09.2020 podala, požádán o poskytnutí předmětného stanoviska podle 

§ 10 odst. 4 písm. b) Zákona o pozemních komunikacích. 

[9] Obdobným způsobem nebyli o svá stanoviska ani závazná stanoviska požádáni ani další 

účastníci řízení, a to Policie České republiky, KŘP hlavního města Prahy, Odbor služby 

dopravní policie, se sídlem Kongresová č.p. 1666/2, 140 00 Praha 4 – Nusle (dále jen 

„Policie ČR“) a Technická správa komunikací hl. města Prahy, a.s., se sídlem Řásnovka 

č.p. 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město (dále jen „Technická správa komunikací“). 

[10] Jak vyplývá z komentářové literatury1 k zákonu o pozemních komunikacích i stanoviska 

veřejného ochránce práv, za vyžádání si potřebných stanovisek je vždy odpovědný silniční 

správní úřad: „Poslední zajímavý procesní problém, totiž kdo má obstarat výše uvedené 

podklady pro rozhodnutí, řešil veřejný ochránce práv se závěrem, že potřebná stanoviska si 

musí vyžádat od vlastníka komunikace (a případně též policie) silniční správní úřad. 

Nemůže tuto povinnost ukládat žadateli pod pohrůžkou, že jinak jeho žádost zamítne jako 

neúplnou. Zákon v tomto směru hovoří jednoznačně ("silniční správní úřad si před vydáním 

povolení ... vyžádá"), přičemž podpůrně lze poukázat též na § 6 a § 50 odst. 2 spr. řádu. 

Prováděcí vyhláška, která danou povinnost ukládá naopak žadateli, má nižší právní sílu, a nelze 

ji tudíž pro rozpor se zákonem aplikovat, jak správně dovodil ombudsman ve svém stanovisku - 

srov. Ombudsman 7141/2012/VOP/DS (jud. č. 10)“ 

[11] Nadepsaný správní orgán však i přesto Rozhodnutí vydal, aniž by si potřebná stanoviska 

vyžádal. Rozhodl tak ve věci, aniž by byly splněny zákonné podmínky pro vydání 

předmětného Rozhodnutí, a aniž by účastníci řízení měli možnost vyjádřit svá současná 

stanoviska. 

[12] Nadepsaný správní orgán se v tomto ohledu spokojil s několika let starými stanovisky a 

závaznými stanovisky předloženými ze strany Správy železnic, a to i přesto, že mu známo, že (i.) 

stanovisko účastníka je ve skutečnosti nesouhlasné a původní stanovisko dřívějšího starosty bylo 

 
1 ČERNÍN, Karel. Zákon o pozemních komunikacích. Komentář. Wolters Kluwer. 2015, k § 10. 
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vydáno nezákonně, že (ii.) od doby vydání všech těchto stanovisek uplynuly již 3 roky, během 

nichž došlo k výrazné změně okolností a že (iii.) nelze zaručit, že se stanoviska všech dotčených 

osob (včetně závazného stanoviska Policie ČR) nezměnila. 

[13] Tímto nezákonným postupem nadepsaný správní orgán zatížil řízení významnou procesní 

vadou, která má za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, když účastníkům řízení nedal 

v souladu s § 10 odst. 4 písm. b) Zákona o pozemních komunikacích možnost se k tomuto 

záměru vyjádřit a uplatnit svá stanoviska. 

IV. 

ÚČASTNÍCI BYLI PŘÍMO ZKRÁCENÍ NA SVÝCH PRÁVECH A DOŠLO K PORUŠENÍ PRINCIPU 

PRÁVNÍHO STÁTU A PRÁVA NA SOUDNÍ OCHRANU A SOUDNÍ PŘEZKUM 

[14] Ust. § 36 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „Správní řád“) stanoví: „Účastníci 

mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán 

informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak.“ 

[15] Podle § 36 odst. 3 Správního řádu dále platí: „Nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před 

vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká 

žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit 

se k podkladům rozhodnutí vzdal.“ 

[16] Ust. § 10 odst. 4 písm. b) Zákona o pozemních komunikacích předpokládá, že si správní orgán 

před vydáním rozhodnutí vyžádá stanoviska vlastníků pozemní komunikace a závazné 

stanovisko Policie ČR. 

[17] Tato stanoviska jsou pro účastníky řízení z hlediska daného správního řízení jedinou příležitostí 

před vydání rozhodnutí, kdy mohou vznést a zdůvodnit proti zamýšlenému záměru své 

připomínky / odůvodněná nesouhlasná stanoviska. Tyto sice (v případě vlastníků pozemní 

komunikace) nejsou od 01.01.2016 závazná, avšak vzhledem k tomu, že se jedná o jedinou 

procesní možnost účastníka řízení se proti předmětnému záměru bránit, příslušný správní orgán 

se s nimi v rozhodnutí musí vypořádat (a to bez ohledu, zda se nimi z hlediska svého správního 

uvážení ztotožní či nikoliv). 

[18] Tuto skutečnost potvrzuje i komentářová literatura2 k Zákonu o pozemních komunikacích, která 

uvádí: „Nejde o stanovisko závazné, tudíž silniční správní úřad je může překonat svou úvahou a 

 
2 ČERNÍN, Karel. Zákon o pozemních komunikacích. Komentář. Wolters Kluwer. 2015, k § 10. 
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připojení případně povolit i přes nesouhlas vlastníka pozemní komunikace.“ Jedná se tedy sice 

o nezávazné stanovisko, nicméně to nic nemění na tom, že toto stanovisko je nutné si vyžádat. 

[19] Jinými slovy řečeno, stanoviska vlastníků dotčených pozemních komunikací jsou jediným 

instrumentem, jak mohou tito účastníci řízení před vydáním Rozhodnutí uplatňovat svá 

procesní práva. Neumožněním účastníkovi řízení vyslovit před vydáním rozhodnutí své 

stanovisko, dochází ke zkrácení účastníků na jejich procesních právech a fakticky ke 

stejnému právnímu stavu, jako kdyby tento subjekt nikdy účastníkem řízení (do doby 

vydání rozhodnutí) nebyl. 

[20] Přesně takto však rozhodoval nadepsaný správní orgán, když první písemností, kterou doručil 

účastníkům řízení, bylo právě Rozhodnutí, čímž teprve byli účastníci řízení informování 

o zahájení předmětného řízení. 

[21] Že je tento postup nezákonný či dokonce přímo v rozporu s Ústavou ČR (přesněji s principem 

právního státu a právem na soudní ochranu a soudní přezkum), přitom výslovně potvrzuje 

rozhodovací praxe vyšších soudů. 

[22] Slovy Ústavního soudu ČR: „Je porušením principu právního státu, který je zakotven v čl. 1 Úst, 

a práva na soudní ochranu a na soudní přezkum, vyplývajícího z čl. 36 odst. 1 a 2 LPS, pokud 

správní orgán nedal stěžovateli možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a ke způsobu jejich 

zjištění…, a soud v rámci přezkumu správních rozhodnutí k této okolnosti nepřihlédl.“3 

[23] Obdobně se pak vyjádřil Nejvyšší správní soud ČR: „Závažného porušení procesních práv 

účastníka řízení se dopustí správní orgán, jehož prvním úkonem vůči účastníku řízení ve 

správním řízení zahájeném z vlastního podnětu… je až doručení rozhodnutí ve věci, neboť 

účastník řízení je tím vyloučen z možnosti vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho 

podkladu i ke způsobu jeho zjištění… Takový postup nelze odůvodnit zásadou rychlosti 

řízení.“ 

[24] Přímo v souvislosti s řízením o připojením pozemní komunikace a vyžádáním si stanovisek od 

účastníků řízení se pak zabýval i Městský soud v Praze, který ve svém rozhodnutí ze dne 

16.03.2006, sp. zn. 10 Ca 284/2006 uvedl: „V předmětném rozhodnutí o povolení připojení se 

mimo jiné vymezují podmínky, za nichž je žadatel oprávněn užívat komunikaci vozidly určenými 

ke stavbě připojení. I vlastník dotčené komunikace, který by případně vyslovil se zřízením 

připojení souhlas, by měl mít možnost se k těmto podmínkám vyjádřit. V takovém případě 

by tedy bylo třeba konstatovat, že žalobce byl původním rozhodnutím o povolení připojení 

 
3 Srov. nález Ústavního soudu ČR ze dne 3. 3. 2005, sp. zn. II. ÚS 329/04. 
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zkrácen na svých právech v rozporu s ustanoveními § 3 odst. 3, § 10 odst. 4 zákona o 

pozemních komunikacích a § 14 odst. 1 správního řádu. Tato skutečnost by byla důvodem pro 

obnovu řízení o tomto rozhodnutí podle § 62 odst. 1 písm. c) správního řádu, neboť 

účastníku řízení byla nesprávným postupem správního orgánu odňata možnost účastnit 

se řízení a jsou splněny i ostatní zákonné podmínky uvedené v tomto ustanovení.“ 

[25] Je tedy nutno shrnout, že postup nadepsaného správního orgánu, když si s ohledem na údajnou 

hospodárnost sám nevyžádal stanoviska účastníků řízení, použil stará neaktuální stanoviska 

použitá v jiném řízení a jako první písemnost ve věci doručil účastníkům řízení výsledné 

rozhodnutí, je v rozporu s právními předpisy, základními principy správního řádu a ústavním 

pořádkem České republiky. 

V. 

SPRÁVNÍ ORGÁN NEMŮŽE VYUŽÍT DŘÍVĚJŠÍ STANOVISKA DO NOVÉHO SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ, 

KDYŽ JE MU ZNÁMO, ŽE DOŠLO KE ZMĚNĚ OKOLNOSTÍ, KDYŽ BYLO O NICH JIŽ JEDNOU 

ROZHODNUTO A KDYŽ SE VZTAHOVALA JEN KE KONKRÉTNÍMU ŘÍZENÍ 

[26] Nadepsaný správní orgán v předmětném řízení využil závazné stanovisko a další 

stanoviska, (i.) která jsou nyní více než 3 roky stará, (ii.) jejichž platnost a zákonnost je 

dlouhodobě účastníkem řízení v jiných souběžně vedených správních řízení rozporována, 

(iii.) o kterých v současné chvíli ví, že neodpovídají stanoviskům a postojům stávajícího 

zastupitelstva a vedení účastníka řízení, (iv.) která byla již jednou v dřívějším správním 

řízení se sp. zn. 023389/17/OVDŽP/MI v roce 2018 použita a o kterých bylo rozhodnuto a 

(v.) když je ÚMČ Praha 16 známo, že došlo ke změně okolností. 

[27] Co se týče doby platnosti vydaných stanovisek a závazných stanovisek je třeba uvést, že zatímco 

např. zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve svém § 96b odst. 5 výrazně limituje použití 

závazných stanovisek do budoucna, když uvádí, že „Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne 

vydání, přičemž orgán územního plánování může stanovit lhůtu delší, nejdéle však 3 roky.“, 

v případě závazného stanoviska podle § 10 odst. 4 písm. b) Zákona o pozemních komunikacích 

sice není platnost závazného stanoviska stanovena, avšak i přesto se uplatní běžné judikaturou 

a komentářovou literaturou přijímané závěry stran jejich opětovného použití. 

[28] Ve správním řízení je obecně přijímán závěr, že jakmile je jednou na základě určitých 

závazných stanovisek rozhodnuto, nemohou tyto závazná stanoviska představovat 

podklad pro další rozhodnutí ve věci. 
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[29] Slovy komentářové literatury4: „Obecným principem, který je vyjádřen ve všech postupech a 

řízeních podle stavebního zákona, je zásada, podle které se nepřihlíží k závazným stanoviskům 

dotčených orgánů ve věcech, o kterých bylo již dříve rozhodnuto“ 

[30] Obdobně se v této souvislosti vyjádřil i Nejvyšší správní soud ČR, který ve svém rozhodnutí ze 

dne 24.10.2019, č.j. 1 As 208/2018-30 uvedl: „K první kasační námitce Nejvyšší správní soud 

obecně uvádí, že závazná stanoviska jsou spjata s určitou dokumentací záměru, k níž jsou 

vytvářena.“ 

[31] Obdobně se pak vyjadřuje i odborná literatura, která uvádí: „Pokud o době platnosti závazného 

stanoviska daný zákon mlčí, tato doba není omezená. Platí ale, že pokud došlo ke změně 

poměrů, tak by v případě nově zahájeného řízení mělo být vydáno i nové stanovisko.“5 

[32] Stanovisko Policie ČR vychází z projektové dokumentace z roku 2017 a místního šetření 

Policie ČR, které proběhlo před třemi lety. V žádném případě není možné bez opětovného 

místního šetření využít stejné závazné stanovisko, když není zjevné, zda a jak významným 

způsobem se situace na místě za předmětné 3 roky změnila. Policie ČR také v rámci svého 

stanoviska vycházela ze situačního plánku, který měl být k žádosti připojen. Ten se však ve 

stávajícím správním spisu nenachází. Není tedy vůbec zřejmé, zda a případně jak významným 

způsobem se za předmětné 3 roky změnila faktická situace a zda se také nezměnila 

dokumentace, ze které by Policie ČR v novém stanovisku vycházela. 

[33] Stanovisko účastníka ze dne 19.03.2018 je taktéž v jeho textu přímo navázáno na konkrétní 

žádost ÚMČ Praha 16 se sp. zn. 023389/17/OVDŽP/MI, 003703/18/OD, a proto v žádném 

případě nemůže být do jiného správního řízení použito, neboť se toto stanovisko 

vztahovalo výhradně ke konkrétní žádosti ÚMČ Praha 16. 

[34] Co se dále týče stanoviska účastníka ze dne 19.03.2018 podepsaného bývalým starostou, panem 

Stanislavem Freslem, zastupitelstvo MČ Praha – Velká Chuchle dlouhodobě usiluje o realizaci 

mimoúrovňového křížení – varianta „podjezd“ (dříve nazývaná varianta „E TUNEL“). Dne 

24.02.2014 vydalo zastupitelstvo MČ Praha – Velká Chuchle usnesení č. 1/2014, kterým schválilo 

variantu „E TUNEL“ (tedy podjezd) k další projektové přípravě a k realizaci mimoúrovňového 

křížení ulice Starochuchelská s tratí ČD.6 

 
4 MACHÁČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. 
5 KUK, Michal. Závazná stanoviska. 14.02.2012 aktualizované dne 01.01.2021. 
6 Následně pak bylo toto rozhodnutí setrvat na variantě podjezd opakovaně potvrzeno dalšími 
usneseními zastupitelstva (např. usnesením zastupitelstva MČ Praha – Velká Chuchle č. 2/2019, ze 
dne 25.03.2019 dostupným na https://www.chuchle.cz/usneseni-c-2-2019-ze-zasedani-zmc-ze-dne-
25-2-2019.html ) 

https://www.chuchle.cz/usneseni-c-2-2019-ze-zasedani-zmc-ze-dne-25-2-2019.html
https://www.chuchle.cz/usneseni-c-2-2019-ze-zasedani-zmc-ze-dne-25-2-2019.html
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[35] Tímto projevem vůle si zastupitelstvo MČ Praha – Velká Chuchle vyhradilo v souladu s § 84 odst. 

4 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (dále jen „Zákon o obcích“) pravomoc rady obce (resp. 

starosty) dle § 99 odst. 1 a odst. 2 Zákona o obcích rozhodnout o této záležitosti. 

[36] Zastupitelstvo MČ Praha – Velká Chuchle tak konzistentně prosazuje variantu „podjezd“ a 

vyhradilo si zákonnou pravomoc o této záležitosti rozhodnout. Tehdejší starosta pan Fresl přesto 

nezákonně a v rozporu s vůlí zastupitelstva vydal stanovisko ze dne 19.03.2018, ve kterém zcela 

v rozporu se stanoviskem zastupitelstva odsouhlasil připojení komunikace v souvislosti 

s variantou tzv. Nadjezdu. 

[37] Z tohoto plyne, že tehdejší starosta postupoval v rozporu s vůlí a stanoviskem zastupitelstva MČ 

Praha – Velká Chuchle a předmětné stanovisko, tak je neplatné. To je potvrzeno i rozhodovací 

praxí Nejvyššího soudu ČR, podle které může v takovém případě starosta jednat pouze 

v intencích vůle vytvořené zastupitelstvem.7 

[38] Je tedy nutné shrnout, že běžně přijímaným závěrem rozhodovací praxe i odborné 

literatury je, že závazná stanoviska se vztahují vždy ke konkrétnímu záměru a lze je 

opětovně použít pouze v případě, kdy o nich ještě nebylo rozhodnuto a kdy v mezidobí 

nedošlo ke změně okolností. Z toho lze dovodit, že postup nadepsaného správního 

orgánu, kdy tyto stanoviska po 3 letech opětovně využil, když věděl, že došlo ke změně 

okolností a že již bylo ve věci rozhodnuto, je nesprávný. 

VI. 

ZÁVAZNÉ STANOVISKO POLICIE ČR NESPLŇUJE ZÁKONNÉ NÁLEŽITOSTI, KTERÉ JSOU NA 

NĚJ KLADENY SPRÁVNÍM ŘÁDEM A ROZHODOVACÍ PRAXÍ SOUDŮ 

[39] Závazné stanovisko Policie ČR ze dne 16.02.2018, jehož správnost a zákonnost je nezbytným 

předpokladem pro vydání Rozhodnutí, tak jako tak nesplňuje náležitosti, které jsou na obdobná 

závazná stanoviska kladena správním řádem a rozhodovací praxí vyšších soudů, když 

neobsahuje povinné náležitosti podle § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, není 

 
7 V souladu s § 99 odst. 1 a odst. 2 Zákona o obcích je výkonným orgánem v oblasti samostatné 
působnosti MČ Velká Chuchle starosta. V souladu s § 84 odst. 4 Zákona o obcích si zastupitelstvo 
může vyhradit další pravomoci v samostatné působnosti, přičemž dle rozsudku Nejvyššího soudu ze 
dne 24. 7. 2009, sp. zn. 23 Cdo 3826/2007, cit.: „…je možné za vyhrazení pravomoci podle § 84 odst. 
4 zákona o obcích považovat i samotné rozhodnutí zastupitelstva obce o otázce spadající do 
samostatné působnosti obce, která jinak spadá do pravomoci rady obce, resp. starosty…“ Navíc 
v souladu s konstantní judikaturou Ústavního soudu, např. nález Ústavního soudu ze dne 25. 8. 2015, 
sp. zn. I. ÚS 2574/14, „starosta obce nemůže sám vytvářet vůli obce, to přísluší výhradně 
zastupitelstvu obce či radě obce. Pokud však již vůle obce v zásadních bodech vytvořena byla, 
je starosta oprávněn jednat v intencích takto vytvořené vůle. 
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přezkoumatelné a neobsahuje odůvodnění. Předmětné stanovisko taktéž trpí dalšími vadami, pro 

které není v předmětném řízení použitelné. 

[40] Slovy rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26.07.2019, č.j. 1 As 60/2019-50: „soud dále 

připomíná, že odůvodnění závazného stanoviska dle § 149 správního řádu by mělo alespoň 

v základních parametrech odpovídat požadavkům na odůvodnění meritorního rozhodnutí 

dle § 68 odst. 3 téhož zákona (viz rozsudek ze dne 22. 10. 2009, č. j. 9 As 21/2009 - 150). Musí 

z něj tedy být zřejmé, jaké skutkové okolnosti dotčený orgán posuzoval a z jakých úvah 

vycházel při svém odborném hodnocení. Odborné posouzení musí být srozumitelné a 

dostatečně odůvodněné, jinými slovy musí naplňovat kritéria přezkoumatelnosti“ 

[41] Jinými slovy řečeno, závazné stanovisko by tedy kromě výroku mělo obsahovat odůvodnění 

v souladu s § 68 Správního řádu, tedy důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho 

vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, 

neboť v opačném případě není přezkoumatelné. 

[42] Odůvodnění posuzovaného stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství Policie hlavního města 

Prahy, Odbor služby dopravní policie ze dne 16.02.2018, č.j. KRPA-439333-2/ČJ-2017-0000DŽ, 

však v základních parametrech neodpovídá požadavkům na odůvodnění meritorního rozhodnutí 

podle Správního řádu, když pouze lakonicky uvádí: 

 

aniž by bylo jakkoliv zdůvodněno, jakým způsobem Policie ČR k tomuto závěru dospěla a 

z jakých důvodů stanovila jednotlivé podmínky svého závazného stanoviska. Předmětné 

stanovisko tak jednoznačně není dostatečně odůvodněné a přezkoumatelné. 

[43] Obdobně je ve stanovisku Policie ČR ze dne 16.02.2018 chybně uvedeno, že vydává souhlasné 

stanovisko k žádosti „o souhlas s připojením sousední nemovitosti na pozemní komunikaci ve 

smyslu § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, platném znění“, 

ačkoliv by se mělo jednat o závazné stanovisko podle písmene b) téhož paragrafu. Existuje 

tedy důvodné podezření, že předmětné závazné stanovisko bylo Policií ČR vydáno k žádosti 

podle jiného ustanovení, než které je v předmětném řízení potřeba. 
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VII. 

NÁMITKA SYSTÉMOVÉ PODJATOSTI ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 16 

[44] Účastník již dříve v řízeních týkajících se realizace mimoúrovňového křížení, ve kterých je 

účastník s ÚMČ Praha 16, dlouhodobě ve sporu ohledně podoby tohoto mimoúrovňového křížení, 

nabyl podezření o podjatosti ÚMČ Praha 16. Na tuto skutečnost pak opakovaně upozorňoval i 

v rámci Územního řízení vedeného ÚMČ Praha 16, pod sp. zn. 023860/17/OVDŽP/Čr (dále jen 

„Územní řízení“). 

[45] Postup ÚMČ Praha 16 v nadepsaném řízení dle Účastníka tato podezření zcela nepochybně 

potvrzuje, a proto tímto účastník opakovaně vznáší námitku systémové podjatosti. 

[46] Účastník má za to, že ÚMČ Praha 16 postupuje ve všech řízeních souvisejících se záměrem 

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo), varianta „nadjezd“ (dále jen 

„Záměr“) podjatým způsobem, to s ohledem na (i) intenzivní zájem na co nejrychlejším vyřešení 

dopravní situace v místě Záměru starostou Městské části Praha 16, Mgr. Karlem Hanzlíkem, 

jakož i ostatními úředními osobami ÚMČ Praha 16, (ii) veřejné vyjádření Mgr. Karla Hanzlíka 

k probíhajícímu Územnímu řízení ve svém příspěvku na sociálních sítích, na které účastník již 

dříve upozorňoval, jakož také (iii) nové skutečnosti poukazující na kritickou míru rizika systémové 

podjatosti ÚMČ Praha 16 v nadepsaném řízení, které spočívají v opakovaném a hrubém 

porušování procesních práv účastníka ve správním řízení. 

[47] Jak bylo uvedeno výše, ÚMČ Praha 16 zjevně usiluje o co nejrychlejší realizaci Záměru, aby 

došlo ke zlepšení kvality života občanů ÚMČ Praha 16, a to i na úkor zákonnosti předmětných 

správních řízeních. Například Územní řízení je zatíženo neúměrným množstvím vad, mezi které 

lze řadit nesprávné doručování písemností účastníkům Územního řízení, rozhodování na základě 

nekompletního spisového materiálu, běh lhůty k podání odvolání proti Územnímu rozhodnutí za 

absence cca 1.000 stran spisového materiálu, zcela chybné a nepřezkoumatelné vypořádání se 

s námitkami účastníků Územního řízení, jakož i ukládání nepřiměřeně krátkých a nezákonných 

lhůt k přípravě procesních prostředků k hájení práv účastníků Územního řízení a celkově 

nestandardně krátká délka Územního řízení od podání žádosti po vydání Územního rozhodnutí. 

Důkaz: Spisem územního řízení vedeného ÚMČ Praha 16, pod sp. zn. 023860/17/OVDŽP/Čr 

[48] Obdobnými vadami trpí i nadepsané řízení, ve kterém mohla být dle názoru účastníka účelově 

krácena jeho procesní a ústavně zaručená práva, tak aby došlo k co nejrychlejší realizaci 

Záměru. V této souvislosti účastník zejména uvádí, že: 
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a. Ze strany ÚMČ Praha 16 bylo účastníkovi zjevně odepřeno jeho právo na vyjádření se 

k podkladům, ačkoliv je ÚMČ Praha 16 nepochybně známo, že se postoj účastníka 

k Záměru změnil (resp. že účastník dlouhodobě uvádí, že původní souhlas k realizaci 

Záměru z roku 2018 byl nezákonný), a že by z jeho strany nyní nikdy nedošlo 

k udělení bezpodmínečného souhlasu s připojením komunikace. I přesto však došlo 

k využití původních stanovisek, aby účastník nedostal možnost se k Záměru vyjádřit a 

ovlivnit tak jeho výsledek; 

b. ÚMČ Praha 16 by obdobně mělo být známo, že není možné v novém správním řízení 

využít několik let stará závazná stanoviska a stanoviska, o nichž bylo již jednou 

rozhodováno a rozhodnuto, což platí zvlášť v situaci, kdy došlo k výše uvedené změně 

okolností, a i přesto tak ÚMČ Praha 16 s ohledem na údajnou hospodárnost učinil; 

c. ÚMČ Praha 16 taktéž poskytl účastníkovi řízení 30denní lhůtu na tohoto doplnění odvolání 

od doručení předmětné Výzvy. Ačkoliv 30denní lhůta stanovená ve Výzvě uplyne dnešního 

dne, tedy 17.02.2021, dne 09.02.2021 rozeslal ÚMČ Praha 16 účastníkům řízení sdělení 

č.j. 02239/2021/OD (dále jen „Sdělení“), ve kterém uvedl, že se účastník ve lhůtě 

nevyjádřil, a proto vyzývá ostatní účastníky řízení k vyjádření se proti podanému 

blanketnímu odvolání. V návaznosti na tuto skutečnost musel účastník podat na postup 

ÚMČ Praha 16 stížnost, neboť tím opětovně došlo k dalšímu zkrácení práv účastníka. 

[49] Nad rámec výše uvedeného účastník řízení připomíná, že: 

a. Starosta Městské části Praha 16, Mgr. Karel Hanzlík, ve svém vyjádření publikovaném na 

oficiálních facebookových stránkách výslovně uvedl, že aby snížil dopady na běžné 

dění v Radotíně, nezablokoval stavební řízení jako MČ Praha – Velká Chuchle, což 

by bylo pro všechny řidiče projíždějící okolo chuchelského přejezdu kvůli 

pravidelným zácpám hodně nepříjemné. 

Dále uvádí cit.: „My v Radotíně jsme nedali přednost osobním zájmům a nezachovali jsme 

se nijak alibisticky tím, že bychom tyto starosti přesunuli na léta budoucí, kdy bude na 

radnici třeba jiné personální složení. Nechceme totiž po sobě zanechat podobné dědictví, 

jakým se může chybějící nadjezd nad chuchelským kolejištěm stát.“ 

Jinými slovy řečeno, evidentně existuje zvýšený zájem Mgr. Karla Hanzlíka na výsledku 

Územního řízení, ve kterém je osobně zainteresován a motivován svým politickým 

vystupováním. Zároveň Mgr. Karel Hanzlík ve svém vyjádření nepřímo osočuje MČ Praha 

– Velká Chuchle z toho, že dala přednost osobním zájmům a alibisticky přesunula starosti 

na budoucí vedení MČ Praha – Velká Chuchle, s čímž zásadně nesouhlasíme. Nelze 
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vyloučit, že svůj politický zájem z moci svého nadřízeného postavení ve správním orgánu 

prosazuje Mgr. Karel Hanzlík také vůči svým podřízeným úředním osobám. 

b. Obyvatelé Městské části Praha 16, včetně zaměstnanců ÚMČ Praha 16 mají nesporně 

vysoký osobní zájem na rychlém vyřízení Územního řízení. Jakýkoliv výsledek 

mimoúrovňového řešení předmětného nadjezdu ovlivní – zjednoduší – jejich každodenní 

dopravu přes Velkou Chuchli značným způsobem. 

Z dosavadního vývoje Územního řízení a nadepsaného správního řízení a prokazatelného 

množství nezákonných postupů s cílem urychlit Územní řízení a nadepsané správní řízení 

(vizte výše protiprávní postupy ÚMČ Praha 16 činěné v rámci „hospodárnosti“, kterými 

dochází ke zkracování práv účastníka a odpírání jeho práva na vyjádření) se důvodně 

domníváme, že jakékoliv nesouhlasné názory účastníka, jež by mohly prodloužit 

nadepsané řízení jsou a priori v rozporu se zájmy obyvatel ÚMČ Praha 16, včetně 

zaměstnanců ÚMČ Praha 16, a z toho důvodu nebyl účastník ani vyzván k poskytnutí 

svého stanoviska. Účastník se domnívá, že jediným zájmem ÚMČ Praha 16 je totiž vyřešit 

situaci co nejrychleji bez ohledu na práva a oprávněné zájmy občanů MČ Praha – Velká 

Chuchle. 

[50] Z výše uvedených skutečností a celkového přístupu ÚMČ Praha 16 v rámci nadepsaného řízení 

a dalších řízení vztahujících se k Záměru, má Účastník za to, že je zřejmá kritická míra podezření 

ze systémové podjatosti ÚMČ Prahy 16. To odpovídá požadavku Metodické pomůcky 

Ministerstva vnitra k systémové podjatosti, která uvádí, že není nutné, aby účastník řízení, který 

namítá podjatost, „prokázal skutečný poměr úředních osob k rozhodované věci, ale postačí, 

vzniká-li na základě nějakého objektivně vnímatelného projevu vůle či jednání poměrně 

nízká míra podezření.“ 

[51] Účastník považuje za nepřípustné, aby o nadepsaném řízení rozhodoval správní orgán, který má 

na realizaci Záměru zcela zjevný zájem, opakovaně porušuje své zákonné povinnosti a zkracuje 

práva účastníka a vůči účastníkovi očividně postupuje podjatým způsobem, a to ve zcela 

bezprecedenční míře. 

[52] Účastník proto trvá na tom, aby správní řízení související s nadepsaným řízením a Záměrem, 

byla vedena zcela jiným správním orgánem, jehož úřední osoby nemají vztah k předmětu 

Záměru, zájem na výsledcích řízeních souvisejících se Záměrem a nejsou podřízeny Mgr. Karlu 

Hanzlíkovi. 
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VIII. 

ZÁVĚR 

[53] S přihlédnutím ke všemu shora uvedenému účastník navrhuje, aby odvolací správní orgán 

rozhodnutí Úřadu městské části Praha 16 ze dne 19.11.2020, č.j. 19495/2020/OD zrušil a 

předmětné správní řízení zastavil, popř. aby rozhodnutí Úřadu městské části Praha 16 ze 

dne 19.11.2020, č.j. 19495/2020/OD zrušil a věc vrátil k dalšímu projednání. 

S úctou 

Městská část Praha – Velká Chuchle 

zastoupena 

Mgr. Robertem Plickou, advokátem 

 
 


