
P Ř E H L E D 
dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. 

Prahy přednesených na 28. zasedání ZHMP 
dne  26.5.2005  

(podle § 24 odst. 4 Jednacího řádu ZHMP) 
 

(Schváleno v Radě HMP dne 31.5.2005) 

 
                                                           Termín vyřízení:  25.6.2005 
 
P Í S E M N É 
 

Mgr. Karel  F i s c h e r 
k INT. - č. 28/1 
ke zřízení městského obecního fondu pro čerpání státní podpory oprav domovních olověných 
rozvodů vyhlášené dne 28.2.2005 ministerstvem pro místní rozvoj v rámci „Programů 
podpory bydlení pro rok 2005“  
                                                                          Předáno k vyřízení primátorovi hl.m. Prahy.                               
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 
Na interpelaci odpověděl nám. Bürgermeister, nebyla předána v digitální podobě. 
 

 
Ú S T N Í 
 
RNDr. Ivana  B u r s í k o v á 
k INT. - č. 28/2 
k informacím na seminářích, týkajících se zakázek Dopravního podniku hl.m. Prahy, 
k nákupu detektorů přesnosti v jízdě. 

  Předáno k vyřízení radnímu Šteinerovi. 
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 
Na interpelaci bylo odpovězeno, nebyla předána v digitální podobě. 
 
 

k INT. - č. 28/3 
k výstavbě velkého polyfunkčního domu v Hlubočepích, k vydání stavebního povolení bez 
pravomocného ukončení územního řízení. 

  Předáno k vyřízení nám. Bürgermeisterovi. 
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
 
 



 
 
 
Odpověď: 

V Praze dne 1. července 2005 
SE/S1 – 501 

Vážená paní, 

 interpelovala jste ve věci stavby polyfunkčního domu v Hlubočepích, na kterou mělo 
být vydáno stavební povolení bez pravomocného ukončení územního řízení.  Stavba není 
zcela jednoznačně popsána, vycházel jsem proto při ověřování podkladů pro odpověď na Vaši 
interpelaci z předpokladu, že se jedná o stavbu polyfunkčního domu Hlubočepská ulice,                          
Praha 5, včetně inženýrských sítí a napojení na komunikaci na pozemcích  č. parc. 135/1, 
1621/6 a 1621/1, vše v k. ú. Hlubočepy. 

Stavba byla umístěna územním rozhodnutím, které vydal odbor územního rozhodování 
Úřadu městské části Praha 5 dne 24. 1. 2005 pod čj. OUR.Hl.p.135/1-962/04-Za-R. Vzhledem 
k tomu, že nebylo napadeno řádným opravným prostředkem, nabylo dne 16. 2. 2005 právní 
moci. Napadeno bylo opožděným odvoláním jednoho z účastníků řízení, Ing. Jiřího Matolína. 
V současné době v souladu s § 60 zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve 
znění pozdějších předpisů, odbor stavební MHMP přezkoumává opožděným odvoláním 
napadené územní rozhodnutí. Nelze proto v tuto chvíli tvrzení, že stavební povolení bylo 
vydáno bez pravomocného územního rozhodnutí, považovat za opodstatněné. 

Následně na uvedenou stavbu vydal odbor výstavby Úřadu městské části Praha 5 (dále 
jen stavební úřad) dne 11. 4. 2005 stavební povolení  čj. Výs.Hl.p.135/1-939/05 De-R. Dne 3. 
5. 2005 podala proti tomuto rozhodnutí „odvolání“ Společnost pro ochranu Prokopského a 
Dalejského údolí, která byla dopisem stavebního úřadu ze dne 13. 5. 2005 informována, že 
podání označené jako „odvolání“ nelze za odvolání považovat, neboť nebyly v daném případě 
splněny zákonné podmínky pro účastenství občanského sdružení ve stavebním řízení, 
stanovené v § 70 zák. č. 114/2002 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů. Dne 16. 5. 2005 bylo stavební povolení označeno doložkou právní moci, čímž je na 
něj nutné pohlížet jak na vykonatelné rozhodnutí. Stavební povolení bude rovněž 
přezkoumávat odbor stavební MHMP, tj. bude zkoumat, zda se jedná  o nepřípustné odvolání 
a pokud bude zjištěno, že se skutečně jedná o nepřípustné odvolání, ověří, zda neexistuje 
důvod pro obnovu řízení nebo pro jeho zrušení  v mimoodvolacím řízení.  

V současné době, jak vyplývá z uvedených skutečností, nebyl zjištěn právní důvod pro  
Vámi požadované zjednání nápravy či dokonce k zastavení předmětné stavby. 

     S pozdravem 
                                                                                        Ing. Jan   B ü r g e r m e i s t e r    v.r. 
                                                                                             náměstek primátora hl.m. Prahy     
Vážená paní 
RNDr. Ivana Bursíková 
členka ZHMP 
Nad Nuslemi 18/701 
140 00 Praha 4 – Nusle 
 


