
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor pozemních komunikací a drah
k rukám Ing. Filipa Gottwalda

Praha 2. 4. 2020

datovou schránkou spolku/datovou schránkou statutárního zástupce spolku
ke sp. zn.: MHMP 428262/2020
k číslu jednacímu: S-MHMP 2588968/2019 

stavebník: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. zastoupený Inženýring dopravních staveb a.s. 

Věc: Žádost o stavební povolení tzv. veřejně prospěšné stavby "Výstavba trasy I.D met-
ra v Praze, provozní úsek Pankrác - Nové Dvory"

1) Přihláška spolku Pankrácká společnost, z.s. do řízení

2) Žádost o přerušení řízení v souladu s mimořádnými opatřeními vlády ČR resp. Minis-
terstva zdravotnictví ČR - nemožnost seznámení se spisovou dokumentací nahlížením - 
nemožnost realizace úkonu nahlížení s ohledem na vyhlášený nouzový stav a přijatá 
krizová opatření

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

úvodem

Dne 17. 3. t.r. bylo vyvěšeno na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy Oznámení o zahájení 
navazujícího stavebního řízení, a to na základě dne 30. 12. 2019 podané žádosti Dopravního 
podniku hl. m. Prahy o vydání stavebního povolení. 

Veřejnosti, dotčené veřejnosti i všem účastníkům řízení bylo současně oznámeno, že správní 
orgán ukončil shromažďání podkladů pro vydání rozhodnutí, má shromážděny veškeré 
podklady a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dává tímto účastníkům 
možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

ad 1) Přihláška spolku Pankrácká společnost, z.s. do řízení

Oznamujeme, že spolek Pankrácká společnost, z.s. se přihlašuje v zákonné 30-denní lhůtě ode
dne zveřejnění informace za účastníka řízení a stává se jím v souladu s § 9c odst. 3 písm. b) 
ZoŽP.

Splnění podmínek podle ust. § 3 písm. i) bodu 2. ZoŽP

Spolek Pankrácká společnost, z.s. byl založen v r. 2004. Od té doby vyvíjí nepřetržitě prů-
běžné aktivity - zejm. účastí ve správních řízeních -  v souladu se stanovami, tj. zejm. v 
ochraně přírody a krajiny, příznivého životního prostředí, ochrany veřejného zdraví a zdraví 
příznivých životních podmínek. Specificky je pak dle zapsaného účelu spolek založen za úče-
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lem péče o území Prahy 4, zejm. čtvrti Pankrác, dále za účelem zastavení úbytku zeleně a 
podpory kvalitativního rozvoje území hl. m. Prahy v souladu se zásadmi trvale udržitelného 
života.

ad 2) Žádost o přerušení řízení v souladu s mimořádnými opatřeními vlády ČR resp. 
Ministerstva zdravotnictví ČR - nemožnost seznámení se spisovou dokumentací nahlí-
žením- nemožnost realizace úkonu nahlížení vzhledem k nouzovému stavu a nařízenému
omezení provozu orgánů veřejné moci

V oznámení o zahájení  řízení č.j. MHMP 428262/2020 ze dne 17. 3. 2020 uvádí MHMP, od-
bor pozemních komunikací a drah, následující poučení určené stovkám resp. tisícům účastní-
ků řízení a veřejnosti:

"Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři odboru pozemních komunikací a 
drah Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 29/35, Praha 1, č. dveří 147, 1. patro, v 
úředních hodinách, tj. v pondělí od 12.00 do 17:00 a ve středu od 8:00 do 18:00 hodin, v 
jiný termín jen po předchozí telefonické dohodě."

V prvé řadě předesíláme, že spis není veden elektronicky a zájemcům o nahlížení tak 
není k dispozici dálkové, korespondenční nahlížení.
Podotýkáme pak, že při našem nahlížení do spisu řízení o stavební povolení k žádosti téhož 
stavebníka z r. 2016, které jsme uskutečnili v prosinci 2019, byl objem správního spisu 
takový, že "měřil" na výšku přes 1 metr.

K tomu konstatujeme, že poučení ze dne 17. 3. 2020 (!) je vadné, zavádějící a zjevně 
neodpovídající skutečným provozním podmínkám Magistrátu hl. m. Prahy počínaje 
dnem 12. 3. 2020. 
Je stěží uvěřitelné, že by správní úřad "přehlédl" skutečnost, že byl na celém území České 
republiky vyhlášen Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020 z důvodu ohrožení zdraví 
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru nouzový stav a přijata krizová opatření.

Je stěží uvěřitelné, že by správní úřad přehlédl, že Magistrát hl. m. Prahy v návaznosti na 
vládní usnesení upravil provoz úřadu a přesunul agendy výhradně na přepážky.
(viz www.praha-mesto.cz: oznámení Magistrát upravuje provoz a přesouvá agendy váhradně 
na přepážky, Uzavírá se Nová radnice a změny se dotknou i jednání zastupitelstva: "Od 
příštího pondělí 16. března až do odvolání upravuje  Magistrát hlavního města Prahy svůj 
provoz a agendy veřejnosti přesouvá výhradně na přepážková pracoviště. ...."

Je stěží uvěřitelné, že ani v následujících dnech na přetrvávající nouzový stav a přijatá další 
krizová opatření spočívající zejm. v zákazu sdružování, omezení volného pohybu osob, 
restrikce užití městské hromadné dopravy atd., zdejší úřad neměl potřebu reagovat a vydat 
nové oznámení, jímž by toto nepravdivé poučení o možnosti nahlížet do spisové dokumentace
uvedl na pravou míru. Bohužel, do dnešního  dne (2.4.2020) se na úřední desce MHMP žádná
korekce nepravdivého poučení neobjevila, správní úřad nepřistoupil ke změně již tak 
nepřijatelně krátké lhůty pro seznámení se spisovou dokumentací a uplatnění námitek, 
nepřistoupil ani k přerušení řízení, které je v daném případě - s mimořádně vysokým počtem 
účastníků řízení, s možností zapojení  široké veřejnosti (§ 9c odst. 1 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí), s možností účasti tzv. dotčené veřejnosti z řad environmentálních 
spolků - nasnadě.
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Je tak zřejmé, že zájem urychleně prosadit stavbu za desítky miliard korun má navrch nad 
zákonností a respektem k právům nejen dotčených vlastníků ale i tisíců dalších subjektů, které
mají být stavbou zasaženy, nad respektem k nejvyšší prioritě ochrany veřejného zdraví.

Tento přístup považujeme nejen za procesně vadný a tudíž neakceptovatelný ale v prvé 
řadě za přístup neetický.

Jak se může do řízení o klíčové stavbě HMP zapojit veřejnost, má-li připomínky uplatnit
do 30-ti dnů od zveřejnění informace o zahájení řízení, tzn. do 16. 4. 2020? Po celou 
dobu, kdy se teoreticky mohla dle oznámení po max. 15 hodin týdně seznamovat  se spi-
sovou dokumentací, trval a bude trvat nouzový stav a krizová opatření, která nahlížení 
znemožňují.

Obdobně to platí pro dotčenou veřejnost podle § 9c odst. 3 písm. b) ZoŽP, obdobně to 
platí pro účastníky řízení podle § 109 písm. c) - f) stavebního zákona.

Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020 byl z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti 
s prokázáním výskytu koronaviru vyhlášen na území ČR nouzový stav a přijata krizová 
opatření. Usnesení vlády č. 279 pak odkázalo ve věci pokračujícího omezení volného pohybu 
osob a omezení činnosti orgánů veřejné moci s účinností od 24.3.  na nově vyhlášená 
Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví ČR. V platnosti jsou tak k dnešnímu dni dvě 
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ve věci omezení pohybu osob a omezení resp.
pozastavení vykonávaných agend OVM.

MO MZ č. j. MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN z 23.3.2020: zákaz volného pohybu osob

MO MZ č. j. MZDR 12745/2020-3/MIN/KAN z 23.3.2020: nařízení všem orgánům veřejné 
moci a správním orgánům, aby zachovávaly omezený provoz

Zdůrazňujeme, že cílem přijatých krizových opatření, jak je v Usnesení vlády a shodně v  Mi-
mořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR formulován, je ochrana obyvatelstva a pre-
vence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem
SARAS-CoV-2. Nařízení omezeného provozu vyplývající z nouzového stavu vyhlášeného 
usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194 pod č. 69/2020 Sb. spočívá v omezení státní 
služby zejm. na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován v 
nezbytně nutném rozsahu k dosažení cílů nouzového stavu. Ostatní agendy se vykonávají v 
rozsahu, který neohrozí opatření nutná k ochraně zdraví státních zaměstnanců, zaměstnanců a 
dalších úředních osob. V zájmu ochrany veřejného zdraví, prevence šíření onemocnění 
proto mají být omezeny či pozastaveny výkony agend, které přímo nesměřují k dosažení
cílů nouzového stavu. Řízení o povolení stavby - jakkoli jde o stavbu za miliardy Kč z 
veřejných rozpočtů -  nepochybně není takovou agendou, na níž by záviselo dosažení cílů
ochrany zdraví obyvatel před nebezpečnou nákazou.

S prvořadým ohledem na smysl přijatých opatření proto žádáme o přerušení řízení do doby 
ukončení mimořádných krizových opatření.  Námi žádané přerušení řízení je souladné s po-
kynem Ministerstva zdravotnictví ČR k omezení či pozastavení výkonu agend, které nejsou 
nezbytně nutné k dosažení cílů nouzového stavu. Jakýkoli zbytný kontakt zvyšuje nebezpečí 
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šíření nákazy, přičemž  za účelem seznámení s dokumentací by se každý z řad veřejnosti, do-
tčené veřejnosti i účastníků řízení  musel za využití městské hromadné dopravy dopravit na 
adresu Magistrátu hl. m. Prahy. Zde by se pak s velkou pravděpodobností nevyhnutelně tvo-
řily fronty a shluky občanů.  Tento postup je v rozporu s přijatými krizovými opatřeními. 

závěrem

"Chránit je třeba nejen zdraví, životy a hospodářství, ale i demokratický ústavní a právní 
stát,“ uvedl předseda volebního senátu Nejvyššího správního souduTomáš Langášek (pozn.: 
převzato z tiskové zprávy Nejvyššího správního soudu ve věci rozhodnutí vlády o odložení 
volby za zemřelého senátora Kuberu).

Magistrát hl. m. Prahy je však zjevně odlišného názoru, když načasoval oznámení o zahájení 
řízení o vydání stavebního povolení na nepochybně nejnáročnější a nejkomplikovanější 
stavební záměr v Praze, a to ze všech hledisek, počínaje hlediskem technickým, přes hledisko 
environmentální až po hledisko majetkoprávní, přesně na dobu, kdy již platila mimořádná 
krizová opatření v prevenci šíření nebezpečného - zejm. pro starší občany - epidemického 
onemocnění. Přitom jsou to v prvé řadě právě starší spoluobčané, kteří - jak je Magistrátu hl. 
m. Prahy dobře známo z řízení o povolení kácení - zásadně nesouhlasí s výstavbou stanice 
metra Olbrachtova, která je připraví o kvalitní životní prostředí, pohodu bydlení a znehodnotí 
jejich nemovitosti, a proto se snaží a budou snažit uplatňovat svá práva jak v řízení o povolení
kácení tak zejm. v řízení o stavební povolení.  

S pozdravem
M. Jelínková, předsedkyně spolku Pankrácká společnost, z.s.

Přílohy:
Stanovy spolku Pankrácká společnost, z.s.
Výpis ze spolkového rejstříku - Pankrácká společnost, z.s.

Usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 217
Usnesení vlády České republiky ze dne 23. března 2020 č. 279

MO MZ č. j. MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN z 23.3.2020

MO MZ č. j. MZDR 12745/2020-3/MIN/KAN z 23.3.2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Do 2.4.2020 MHMP, Odbor pozemních komunikací a drah, na přetrvávající nouzový stav a 
znemožnění realizace práva nahlížení stovek resp. tisíců účastníků řízení nereagovalo:
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