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Pankrácká společnost, z.s. 

Hudečkova 12/1097, 140 00  Praha 4, 

IČ: 26666154 

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

 

Magistrát hlavního města Prahy 

Odbor pozemních komunikací a drah 

k rukám Ing. Filipa Gottwalda 

 

 

Praha 10. 7. 2021 

 

datovou schránkou spolku/datovou schránkou statutárního zástupce spolku 

k číslu jednacímu: MHMP 794288/2021 

ke spis. značce: S-MHMP 2588968/2019  

 

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

Věc: Odvolání proti rozhodnutí o stavebním povolení k  žádosti o stavební povolení tzv. 

veřejně prospěšné stavby "Výstavba trasy I.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác - 

Nové Dvory" 

1) Postavení spolku Pankrácká společnost, z.s. jako účastníka řízení 

2) Zmocnění k zastupování dalších účastníků řízení vč. práva k podání odvolání 

proti rozhodnutí o vydání stavebního povolení  

3) Blanketní odvolání proti rozhodnutí MHMP, Odboru pozemních komunikací a 

drah, oddělení speciálního stavebního úřadu č.j. MHMP 794288/2021. 

 

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

úvodem 

Dne 30. 6. t.r. ve večerních hodinách (téhož dne jsme ke konci úředních hodin nahlíželi do 

spisu,v němž vyvěšení rozhodnutí nebylo obsaženo) bylo vyvěšeno na úřední desce 

Magistrátu hl. m. Prahy Rozhodnutí č.j. MHMP 794288/2021 v rámci  navazujícího 

stavebního řízení, a to na základě dne 30. 12. 2019 podané žádosti Dopravního podniku hl. m. 

Prahy o vydání stavebního povolení.  

Rozhodnutím byla povolena výstavba trasy I.D metra v Praze, provozní úsek Pankrác – Nové 

Dvory, v rozsahu stavebních oddílů a provozních celků, které se týkají stavebního úseku I.D1 

Pankrác – Nové Dvory a stavebního úseku I.D2 Nové Dvory (mimo) – Depo Písnice (včetně 

depa). 

Rozhodnutí bude doručeno patnáctným dnem po dni vyvěšení na úřední desce MHMP, tj. dne 

15. 7. 2021. Odvolací lhůta pak skončí dne 30. 7. 2021. 

ad 1) Postavení spolku Pankrácká společnost, z.s. jako účastníka  řízení 
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Spolek Pankrácká společnost, z.s. se přihlásil v zákonné 30-denní lhůtě ode dne zveřejnění 

informace o zahájení řízení za účastníka řízení a stal 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 

průběžné 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 

účelem 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) Zmocnění k zastupování dalších účastníků řízení vč. práva k podání odvolání proti 

rozhodnutí o vydání stavebního povolení  

Odkazujeme na v průběhu řízení předložená zmocnění k zastupování dalších účastníků v 

řízeních  

 sp. zn.: S-MHMP 458382/2020 

 sp. zn.: S-MHMP 453799/2020 

 sp. zn.: S-MHMP 4588968/2019 

tj. zmocnění pro zastupování v řízeních souvisejících s výstavbou trasy I.D metra v Praze,   

provozní úsek Pankrác - Nové Dvory  

- o vydání stavebního povolení pro stavbu označenou "Výstavba trasy I.D metra v Praze, 

provozní úsek Pankrác - Nové Dvory" 

- o vydání stavebního povolení v rozsahu stavebního oddílu SOD 13 - Stanice Olbrachtova, 

část Zařízení staveniště OL2 v rámci tzv. veřejně prospěšné stavby "Výstavba trasy I.D metra 

v Praze, provozní úsek Pankrác - Nové Dvory" 

- o vydání stavebního povolení v rozsahu stavebního oddílu SOD 11 - Stanice Pankrác D, 

SOD 12 - Traťový úsek Pankrác - Olbrachtova, SOD 12 - Stanice Olbrachtova, 

 

která byla spolku Pankrácká společnost, z.s. udělena vlastníky bytových jednotek nacházejících se v 

Kovařovicově ulici, Praha 4.  

Pro předejití pochybnostem opětovně tato zmocnění ze dne 6. 6. 2020 přikládáme 

(„Zmocneni_Kovarovicova…..pdf“, celkem 16 stran pdf dokumentu) a níže rekapitulujeme, za které 

účastníky řízení na základě zmocnění podáváme toto odvolání. 

jméno a příjmení bytová jednotka 
(vše v k.ú. Krč) 

datum narození 

Milan Doležal 1139/1 2. 10. 1939, 

Helena Rudá 1139/2 14. 7. 1947 
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Vojtěch Horváth 1139/4 17.3.1982 

Miroslav Král 1139/5 9.9.1935 

Věra Králová 1139/5 20.2.1944 

Miroslav Krnáč 1139/6 7.5.1955 

Lenka Mádlová 1139/8 5.2.1979 

Jiří Mádl 1139/8 2.7.1975 

Jaroslav Dostál 1139/9 3.11.1940 

Eva Dostálová 1139/9 23.6.1942 

Jaroslav Dostál 1139/10 3.11.1940 

Eva Dostálová 1139/10 23.6.1942 

Petr Hanzlík 1139/11 5.5.1963 

Pavel Uttendorfský 1139/12 21.1.1977 

Jana Uttendorfská 1139/12 8.7.1980 

Alena Vavřinová 1139/13 6.10.1939 

Petra Svobodová 1139/14 9.4.1987 

Vojtěch Hvězda 1139/15 24.10.1986 

Eva Slámová 1139/16 18.1.1945 

Jidnřich Sucharda 1139/17 30.6.1939 

Marie Suchardová 1139/17 26.11.1932 

Ivana Krbcová 1139/18 10.2.1935 

Miloš Krbec 1139/18 15.12.1930 

Jana Ganická (věcné břemeno 
užívání bytu) 

1139/19 27. 3. 1941 

Růžena Šťastná 1139/22 15.9.1932 

 

jméno a příjmení bytová jednotka 
(vše v k.ú. Krč) 

datum narození 

Tomáš Fromberger 1138/3 3.2.1965 

Tomáš Tyll 1138/23 20.11.1969 

Vratislava Rafajová 1138/18 7.1.1941 

Dr. Eliška Drahotová 1138/9 20.5.1941 

Marie Vondrová 1138/8 26.2.1945 

Antonín Novoveský 1138/14 30.9.1949 

Eva Pánková 1138/12 11.12.1958 

Marcela Holíková 1138/2 2.6.1936 

Ilona Salabová 1138/20 23.5.1950 

Alice Vlachová 1138/1 3.10.1964 
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Jarmila Vaníková 1138/15 24.3.1937 

Oldřich Jeníček 1138/6 15.7.1950 

Eva Hošková 1138/17 18.2.1938 

Arnold Ptasznik 1138/11 24.1.1979 

Jan Láněk 1138/5 20.5.1987 

 

jméno a příjmení bytová jednotka 
(vše v k.ú. Krč) 

datum narození 

Helena Tyllová 1137/15 10.6.1943 

Anna Náglová (věcné břemeno 
užívání bytu) 

1137/16 10.7.1941 

Jana Krejčová 1137/17 23.8.1935 

Jana Kašparovská 1137/22 24.5.1944 

Vojtěch Ondriáš 1137/14 19.4.1942 

Pavlína Němcová 1137/5 22.3.1942 

Veronika Kudrnková 1137/12 21.11.1984 

Alena Žáčková 1137/1 24.6.1942 

Dagmar Vlková 1137/8 20.6.1966 

 

jméno a příjmení bytová jednotka 
(vše v k.ú. Krč) 

datum narození 

Jaroslav Látal 1136/22 23.4.1968 

Irena Tümerová 1136/5 2.6.1967 

Josef  Laurenčík 1136/8 29.5.1981 

Josef  Smějsa 1136/6 16.4.1980 

Marie Ulbertová 1136/12 14.10.1954 

Miloslav Vlačiha 1136/15 15.1.1943 

Alena Stašková 1136/20 23.8.1942 

Barbora Šimandlová 1136/4 22.2.1992 

Jitka Srnová 1136/2 24.6.1939 

 

jméno a příjmení bytová jednotka 
(vše v k.ú. Krč) 

datum narození 

Daniela Voříšková 1135/19 21.7.1944 

Eva Napoleao dos Reis 1135/18 15.9.1974 

Květa Králová 1135/23  

Jaroslav Král 1135/23 10.2.1935 

Josef  Korec 1135/8 13.9.1940 
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Jitka Štokrová 1135/21 25.11.1937 

Jiří Spurný 1135/4 20.4.1959 

Eva Bahníková 1135/11 25.8.1962 

Martina Stráská 1135/15 3.9.1966 

Ladislav Knittl 1135/1 12.8.1936 

Dagmar Radotínská 1135/2 13.2.1969 

Josef  Sedloň 1135/3 6.12.1969 

Ivana Adámková 1135/5 13.2.1966 

 
 

ad 3) Blanketní odvolání proti rozhodnutí MHMP, Odboru pozemních komunikací a 

drah, oddělení speciálního stavebního úřadu č.j. MHMP 794288/2021. 

Pro předejití event.  nedopatření s případným vyznačením právní moci na uvedeném 

rozhodnutí  již v tuto chvíli podává spolek Pankrácká společnost, z.s. za sebe jako účastníka 

řízení a rovněž za všechny další účastníky řízení, kteří spolek k zastupování v řízení zmocnili, 

toto blanketní odvolání, jímž rozhodnutí napadá z důvodu jeho nezákonnosti a nesprávnosti 

vč. nezákonného procesu - jímž byla porušena práva účastníků řízení a zejm. princip rovnosti 

všech účastníků řízení - který jeho vydání předcházel. Současně konstatujeme, že rohodnutí 

bylo vydáno osobami, o jejichž nepodjatosti dosud nebylo pravomocně rozhodnuto.  

Pro úplnost již na tomto místě konstatujeme, že nejen zahájení řízení v bezprostřední časové 

následnosti na vyhlášení nouzového stavu, následované k námitce účastníků řízení o 

nemožnosti konání ústního jednání v době protiepidemických opatření zrušením  původně 

nařízeného  ústního jednání, nýbrž rovněž okolnosti vydání tímto odvoláním napadeného 

rozhodnutí (společně s rozhodnutím o vydání stavebního povolení pro zařízení staveniště), 

tzn. jeho vydání v den, kdy bylo vypraveno/doručeno  ministerstvem dopravy vydané 

opakované usnesení o nepodjatosti všech úředních osob MHMP, resp. načasování vyvěšení 

tohoto rozhodnutí na zahájení letních dovolených a státních svátků počátku července, 

flagrantně vypovídají o jednostranném zaujetí úředních osob na rozhodování se podílejících 

ve prospěch zájmů svého zaměstnavatele a žadatele  a současně o snaze maximálně ztížit 

ostatním účastníkům řízení uplatňování jejich legitimních práv a právem hájených zájmů. 

Proto i na tomto místě konstatujeme, že opětovně podáváme rozklad proti opakovanému 

usnesení MD ČR, jímž byly zamítnuty námitky systémové podjatosti všech úředních osob 

Magistrátu hl. m. Prahy, neboť toto usnesení hrubým způsobem nerespektuje závazný právní 

názor odvolacího orgánu, je nezákonné a nepřezkoumatelné. 

 
 
 
 Pankrácká společnost, z.s. 
 jednající předsedkyní, Marií Jelínkovou 
 
příloha: scan zmocňovacích listin 
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