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USNESENÍ 

 

Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu, jako odvolací správní orgán příslušný 

dle ustanovení § 81 odst. 3 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů, a dle § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, ve věci odvolání spolků Ateliér pro životní prostředí, z.s., IČO 69347760, se sídlem 

Charkovská 441/18, Praha 10-Vršovice, Pankrácká společnost, z.s., IČO 26666154, se sídlem 

Hudečkova 1097/12, Praha 4-Podolí, Sdružení Občanská iniciativa Pankráce, spolek, 

IČO 72533242,se sídlem  Bartákova 1108/38, Praha 4-Krč, Tilia Thákurova, o.s., 

IČO 22722335, se sídlem Thákurova 536/14, Praha 6-Dejvice, Zelené Kavčí hory o.s., 

IČO 28557506, se sídlem Pod Pekařkou 1083/21, Praha 4 - Podolí, proti rozhodnutí 

pod č.j. P4/001795/12/OST/JARY, spis.zn.  P4/084689/11/OST/JARY ze dne 10.1.2012, 

kterým Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, vyhověl žádosti Budějovická s.r.o., 

IČO 28957172, se sídlem Antala Staška 1670/80, Praha 4, nyní Budějovická investiční fond 

s proměnným kapitálem, a.s., IČO 24261386, se sídlem Antala Staška 1670/80, Praha 4, 

zastoupené Mgr. Danielem Cao, advokátem se sídlem Radlická 663/28, Praha 5, a na pozemcích 

parc.č. 1588/1, 1588/9, 1588/34, 1588/37, 1588/39, 1588/40, 3217/1, 3241, k.ú. Krč, umístil 

stavbu nazvanou „Parkovací pavilon Budějovická“ rozhodl podle § 64 odst. 2 správního řádu, 

tak že odvolací řízení se na základě žádosti, kterou podala Budějovická investiční fond 

s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem Antala Staška 1670/80 Praha 4, zastoupená 

Mgr. Danielem Cao, advokátem se sídlem Radlická 663/28, Praha 5, 

přerušuje do 31.12.2022. 

 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Odbor stavebního řádu 

Oddělení právní 

*MHMPXPIQUDR6* 
*MHMPXPIQUDR6* 



2/ 4                                Č.j. MHMP  943662/2022 

Odůvodnění: 

Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu, na základě rozsudku Městského soudu 

v Praze č.j. 11 A 55/2020-92 ze dne 3.5.2022, pokračuje v odvolacím řízení ve věci odvolání 

spolků Ateliér pro životní prostředí, z.s., Pankrácká společnost, z.s., Sdružení Občanská 

iniciativa Pankráce, spolek, Tilia Thákurova, o.s., Zelené Kavčí hory o.s., proti rozhodnutí 

Úřadu městské části Praha 4, odboru výstavby (dále jen stavební úřad) 

č.j.P4/001795/12/OST/JARY, spis.zn.  P4/084689/11/OST/JARY ze dne 10.1.2012, 

kterým byla na pozemcích v k.ú. Krč umístěna stavba nazvaná „Parkovací pavilon 

Budějovická“. 

 

Dne 20.5.2022 bylo do datové schránky Magistrátu hlavního města Prahy dodáno podání 

Budějovická investiční fond s proměnným kapitálem, zastoupené Mgr. Danielem Cao, 

advokátem se sídlem Radlická 663/28, Praha 5 (dále též jako žadatel), jehož obsahem je žádost 

o přerušení odvolacího řízení na dobu do 31.5.2023 z důvodu nutnosti doložení nových 

podkladů, zejména stanovisek dotčených orgánů, a s tím spojenou časovou náročností.  

Podle ust. § 64 odst. 2 správního řádu v řízení o žádosti přeruší správní orgán řízení 

na požádání žadatele, jestliže je žadatelů více, může tak učinit jen za podmínky, že s přerušením 

souhlasí všichni žadatelé. V daném případě se jedná o přerušení odvolacího řízení, které 

navazuje na prvoinstanční návrhové řízení  - řízení o žádosti o umístění stavby.  O přerušení 

řízení požádal účastník, který je v řízení jediným žadatelem.  Je tedy zřejmé, že základní 

podmínka pro postup dle ust. § 64 odst. 2 správního řádu byla naplněna, žádost, resp. důvod v ní 

obsažený, je projevem dispoziční zásady, tedy volnosti žadatele disponovat s předmětem řízení.  

Žádost o přerušení řízení v daném případě obsahuje návrh doby, v níž lze předpokládat 

předložení podkladů řízení uvedených v rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 11 A 55/2020-

92 ze dne 3.5.2022. 

Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu zvážil obsah žádosti o přerušení 

odvolacího řízení co do obsahu odůvodnění i pokud jde o přiměřenost navrhované lhůty 

a shledal, že navrhovaná lhůta není v souladu s ust. § 64 odst. 4 správního řádu, neboť nesplňuje 

požadavek přerušení řízení na dobu nezbytně nutnou. Z obsahu rozsudku Městského soudu 

v Praze č.j. 11 A 55/2020-92 ze dne 3.5.2022, na který žadatel v obsahu své žádosti odkazuje, 

vyplývá, že žádost o vydání územního rozhodnutí nebyla podložena stanoviskem k umístění 

stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, stanoviskem k umístění parkoviště s kapacitou 

nad 500 parkovacích stání, stanoviskem ověřovacím (k EIA), stanoviskem verifikačním 

(k EIA). MHMP STR je toho názoru, že doba jednoho roku požadovaná v žádosti o přerušení 

odvolacího řízení, není přiměřená době reálné k získání výše uvedených stanovisek dotčených 

orgánů. Proto tímto usnesením stanovil dobu přerušení řízení v délce sedm měsíců (do 

31.12.2022), neboť tento časový úsek považuje za dobu přiměřenou reálné možnosti doplnění 

podkladů v odvolacím řízení a současně není v rozporu se zásadou rychlosti řízení upravenou 

v ust. § 6 správního řádu. 

Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto, jak ve výroku tohoto usnesení uvedeno.  

 



3/ 4                                Č.j. MHMP  943662/2022 

 

 

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení dle ust. § 83 odst. 1 správního řádu odvolat 

do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu pro místní rozvoj podáním učiněným u odboru 

stavebního řádu MHMP, Jungmannova 29, Praha 1, s potřebným počtem stejnopisů tak, aby 

jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.  

Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. 

   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                            

Ing. Markéta Vacínová 

ředitelka odboru 

podepsáno elektronicky 
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Obdrží: 

I. účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu: 

1. Mgr. Daniel Cao, IDDS: ufafgp4 

 místo podnikání: Radlická č.p. 663/28, 150 00  Praha 5-Smíchov 

  

II. účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a odvolatelé, veřejnou vyhláškou: 

2. Magistrát hlavního města Prahy, úřední deska po dobu 15 dní s účinky doručení, Mariánské 

náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 

3. Úřad městské části Praha 4, úřední deska po dobu 15 dní pro informaci, bez účinků doručení, 

IDDS: ergbrf7, sídlo: Antala Staška č.p. 2059/80b, Krč, 140 00  Praha 4 

 

III. na vědomí: 

4. MHMP STR/Fr 
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