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Pankrácká společnost, z.s. 

Hudečkova 12/1097, 140 00  Praha 4 
IČO: 26666154 

 

 

Rozklad proti společnému usnesení Ministerstva dopravy - Odboru drážní dopravy  

ze dne 28. 6. 2021 

 

č.j. 31/2020-130-SPR/35, 

spis. zn. 31/2020-130-SPR 

 

 

prostřednictvím  

 

Ministerstva dopravy - Odboru drážní dopravy 

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 

110 15  Praha 1 

 

datovou schránkou spolku/statutárního zástupce spolku/datovou schránkou spolku/ 

e-podatelnou 

 

Dne 8. 7.  2021 bylo spolku (dále též „účastník“) doručeno v nadpisu citované usnesení 

Ministerstva dopravy - Odboru drážní dopravy (dále též "MD") č.j. 31/2020-130-SPR/35, 

kterým bylo na základě spolkem podaných námitek systémové podjatosti všech úředních osob  

Magistrátu hl. m. Prahy vč. ředitele Magistrátu hl. m. Prahy rozhodnuto tak, že  

 

I. Námitce podjatosti všech úředních osob Magistrátu hl. m. Prahy, včetně ředitele Magistrátu 

hl. m. Prahy, uplatněné Pankráckou společností, z.s. v řízení vedeném Magistrátem (pozn. 

podatele: provedena oprava chybné pádové koncovky použité v usnesení MD) hl. m. Prahy 

pod sp. zn. S-MHMP 458382/2020 se nevyhovuje, 

 

II. Námitce podjatosti všech úředních osob Magistrátu hl. m. Prahy, včetně ředitele Magistrátu 

hl. m. Prahy, uplatněné Pankráckou společností, z.s. v řízení vedeném Magistrátem (pozn. 

podatele: provedena oprava chybné pádové koncovky použité v usnesení MD) hl. m. Prahy 

pod sp. zn. S-MHMP 2588968/2019 se nevyhovuje, 

 

III. Námitce podjatosti všech úředních osob Magistrátu hl. m. Prahy, včetně ředitele 

Magistrátu hl. m. Prahy, uplatněné Pankráckou společností, z.s. v řízení vedeném 

Magistrátem hl. m. Prahy pod sp. zn. S-MHMP 453799/2020 se nevyhovuje. 

 

Rozhodnutím ministra č.j. MD-13010/2021-510/8, spis. zn. MD/13010/2021/510 byla 

předchozí tři usnesení MD o nevyhovění námitkám podjatosti pro nezákonnost zrušena a věc 

vrácena k novému projednání.  

Nové společné  usnesení MD obsahuje tentokráte již – po výtce odvolacího orgánu - správné 

poučení o možnosti podání rozkladu proti tomuto usnesení v 15-denní lhůtě. 
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V této lhůtě  proti společnému usnesení  Ministerstva dopravy - Odboru drážní dopravy  (dále 

též „napadené rozhodnutí" popř. "napadené usnesení"") spolek tímto podává včasný rozklad a 

domáhá se  zrušení napadeného usnesení , resp. jeho změny pro nezákonnost.      

Úvodem konstatujeme, že je zarážející,  

jak flagrantním způsobem nerespektuje Ministerstvo dopravy – Odbor drážní dopravy 

závazný právní názor vyjádřený v rozhodnutí ministra dopravy o podaném rozkladu. 

Odůvodnění napadeného společného usnesení je de facto celé polemikou s právními názory 

odvolacího orgánu, jejich popíráním, stejně jako popíráním skutkových závěrů odvolacího 

orgánu, vyjádřených ve Společném rozhodnutí ministra dopravy na základě návrhu 

rozkladové komise č.j. MD-13010/2021-510/8, spis. zn. MD/13010/2021/510. 

Sveřepé setrvávání na názorech vtělených do zrušených usnesení, prolíná celým odůvodněním 

napadeného usnesení.  

V celém rozsahu proto odkazujeme na odůvodnění námi podaného předchozího rozkladu vč. 

podrobného a důkazy podloženého zdůvodnění včasnosti vznesených námitek podjatosti (viz 

spis). Současně odkazujeme na zcela korektně a kvalifikovaně odůvodněné Společné 

rozhodnutí ministra dopravy na základě návrhu rozkladové komise č.j. MD-13010/2021-

510/8, spis. zn. MD/13010/2021/510. 

 

Podaný rozklad proti společnému  usnesení MD bude doplněn do 31. 7. 2021. 

 

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

S ohledem na shora uvedené účastník řízení navrhuje, aby jeho rozkladu bylo vyhověno a 

napadené rozhodnutí MD bylo změněno tak, že  

Námitce podjatosti všech úředních osob Magistrátu hl. m. Prahy, včetně ředitele Magistrátu 

hl. m. Prahy, uplatněné Pankráckou společností, z.s. v řízení vedeném Magistrátem hl. m. 

Prahy pod sp. zn. S-MHMP 453799/2020 SE VYHOVUJE 

Námitce podjatosti všech úředních osob Magistrátu hl. m. Prahy, včetně ředitele Magistrátu 

hl. m. Prahy, uplatněné Pankráckou společností, z.s. v řízení vedeném Magistrátem hl. m. 

Prahy pod sp. zn. S-MHMP 2588968/2019 SE VYHOVUJE  

Námitce podjatosti všech úředních osob Magistrátu hl. m. Prahy, včetně ředitele Magistrátu 

hl. m. Prahy, uplatněné Pankráckou společností, z.s. v řízení vedeném Magistrátem  hl. m. 

Prahy pod sp. zn. S-MHMP 458382/2020 SE VYHOVUJE . 
   

 

M. Jelínková, předsedkyně spolku 

Pankrácká společnost, z.s.  

 

 

 


