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Magistrát hlavního města Prahy. odbor stavebního řádu (dále nadřízený orgán), jako správní
orgán příslušný dle ustanovení „5 81 odst. 3 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze. ve mění pozdějších předpisů a podle ust. & 178 odst. 1 ve spojení susl. ij 80 odst. 1
zákona č. 5002004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ust. š 80 011516
správního řádu
nevyhovuje

žádosth kterou podala
SIGMA PLAZA s.r.o., IČO 27190587, Hvězdova 1716/2b, 140 00

Praha 4wNusIc,

kterou zastupuje JUDr. Alena Bányaiová, CSc. advokát, IČO 66211077, Lazarská ].3/8,
120 00 Praha 2-N0vé Město (dálejcn žadatel ),
na přijetí opatření proti nečinnosti Úřad městské části Praha 1, odboru výstavby (dále stavebňí
úřad) ve věci postoupení 0dv01ání proti usnesení č.j. UMCP1

065406/2019. sp. zn.

S UMCP1/1209472/2017! VÝS-Ha-21'1 166 ze dne 26.2.2019. kterým bylo

zastaveno řízení

o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu nazvanou
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Od ůvod nění
Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu, (dále jen M1 IMP) obdržel dne
3.4.2019 podání. kterým žadatel upomlňoval, že stavební úřad die jeho informací nepostoupí
odvolání proti výše citovanému usnesení nadřízenému orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne podání
odvolání. Odvoiání bylo podáno dne 15.3.2019. Žádá. aby nadřízený orgán po uplynutí 30 dnů
sám předložení odvoláni vyžádal. Podání bylo podle jeho obsahu posouzeno jako žádost

.

o vydání opatření proti nečinnosti.
Dle ust. 55“ 80 odst. 1 a 2 správního řádu nadřízený správní orgán učiní z moci úřední opatření

proti nečinnosti. rwvydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě nebo nezahájrlli
řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne, kafv se dozvěděl () skutečnostech odůvodňzgjících zahájení řízení

: moci úřední. Toto ustanovení 1'/_c analogicky použít i \! případě, že správní orgán neučiní jiný
úkon ve lhůtě stanovené zákonem.

Ustanovení š 80 odst. 1 veta první správního řádu zní: „ Nes-hledá-Ii správní orgán, který
napadené rozhodnutí vydal, podmínky pro postup pod/e 35" 8 7. předá spis se svým stanoviskwn
odvolacínm správnímu orgánu do 3 0 dnů ode dne doručení ochrolán í. “

.

Šetřením bylo zjištěno, že v daném případě se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, kde je

účastníkům řízení podle ust. & 27 odst. 2 správního řádu doručováno \; souladu s ust. 3“ 144
správního řádu zveřejněním na úřední desce Úřadu městské části Praha 1. Podle $ 144 odst. 5
správního řádu „ v řízení s velkým počtem účastníků správní orgán účastníky uvědomí

() podaném odvolání veřey'noz-f vyhláškou, v níž určí lhůtu k podání výádřem'. která nesmí být
kratší než 5 dnů“. Ust. % 25 odst. 2 zní: „ Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak. že se
písemnost, popřzpadě oznámení 0 možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního
orgánu, který písemnost doručuje: na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo
oznámení se zveřejní též zpihobem umožňujícím dálkový přis'mp. Patnáctým dnem po \gwéšeni
.s'e pivemnost považuje za doručenou, byla—li v této lhůtě splněna :" povinnost podle věty druhé. "

,

Žadateli bylo usnesení doručeno do datové schránky dne 1.3.2019. Dne 15.3.2019 podal žadatel

proti usnesení odvolání. L'anesení bylo na úřední dCSCC vyvěšeno \! termínu od 4.3.2019 do
20.3.2019. Pamáctidenní ihůta pro doručení uplynula dne 19.3.2019. Posiednim dnem lhůty pro
odvolání pro účastníky řízení, kterým bylo doručováno veřejnou vyhláškou, byl 3.4.2019..

Stavební úřad dne 10.4.2019 vyvěsil na úřední desce seznámení s podaným odvoláním a určil
účastníkům řízení lhůtu 10 dnů, ve které se mohou !( odvolání vyjádřit. Od tohoto data se dle
výše citovaných ustanovení odvíjí doba předložení spisu odvolacímu orgánu.
Nadřízený orgán uzavírá, že lhůta 30 dnů stanovená v ust. _S, 80 odst. 1 správního řádu se
nevztahuje & ani vztahovat nemůže na řízení s velkým počtem účastníků, pro které obsahuje
správní řád zvláštní úpravu v ust. 5 144 správního řádu.

Stavební úřad postupuje správně a nadřízený orgán si nemůže ve lhůtě 30 dnů ode dne podání
odvoiání vyžádat předložení tohoto odvolání.
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Stavební úřad není nečinný.

Poučení () odvolání
Proti tomuto usnesení se podle % 80 odst. 6 správního řádu nelze odvolal.
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Obdrží:
1. JUDr. Alena Bányaiová, CSc. advokát, IDDS: 2qnh2ji
misto podrúkáni: Lazarská č.p. 13/8, 120 00 Praha Z—Novč Město

Na vědomí:
2. Úřad městské čásLí Praha 1, odbor výstavby . IDDS: b4cb2my
sídlo: Vodičkova č.p. 681.118, Nové Město. 110 00 Praha !
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