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V c: Sd lení dle § 156 odst. 2 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis  
 
 
Ú ad m stské ásti Praha 4, odbor stavební, jako stavební ú ad p íslušný podle ustanovení             
§ 13 odst. 1 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební 
zákon), ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „stavební zákon“) a vyhlášky                                             
. 55/2000 Sb.hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, ve zn ní pozd jších p edpis  

obdržel dne 26.11. 2012, pod .j. 105468 podání spole nosti Acta non verba, o.p.s.,                          
I  28925165, se sídlem Praha10, Pražská 1148, PS  102 00,  zastoupené Mgr. Adriánem 

echem, advokátem se sídlem Vinohradská 30, Praha 2 – Vinohrady, PS  120 00 nazvané jako  
„Podn t k zahájení p ezkumného ízení dle ust. § 94  a násl. správního ádu“.  Podání bylo 
postoupeno dopisem  MHMP, odboru stavebního sp.zn. S-MHMP 1453446/2012/OST ze dne 
21. 11.  2012. 
 

Podání bylo posouzeno v souladu s ustanovení § 37 odst. 1  zákona . 500/2004 Sb., správní ád, 
ve zn ní pozd jších p edpis , (dále jen „správní ád“)  jako návrh podle § 156 odst. 2 správního 
ádu  k p ezkoumání územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášené stavby .j. 

P4/127366/11/OST/HORA, sp. zn. P4/116968/11/OST/HORA ze dne 14. 12. 2011, ve v ci   1ks 
stavby pro reklamu, LED diodové obrazovky o rozm ru 14285x6380mm osazené na dvou 
stojinách výšky 4m ukotvených do železobetonových základových patek, umíst né po levé 
stran  komunikace Jižní spojka ve sm ru jízdy na Smíchov, na pozemku parc. . 2845/20 
v katastrálním území Záb hlice v Praze 4, s lh tou trvání do 31.3.2020,  a  1ks stavby pro 
reklamu, LED diodové obrazovky o rozm ru 14285x6380mm osazené na dvou stojinách výšky 
4m ukotvených do železobetonových základových patek, umíst né po pravé stran  komunikace 
Jižní spojka ve sm ru jízdy od Smíchova, na pozemku parc. . 2845/20              v katastrálním 
území Záb hlice v Praze 4, s lh tou trvání do 31.3.2020, 
 
Ve správním ízení ve v ci vydání územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášené stavby 
se nekoná ve ejné ústní jednání a neuplat ují se v jeho pr b hu ani námitky i p ipomínky. 
Ú inky  souhlasu nastávají jeho doru ením žadateli.  Nejedná se o rozhodnutí. Proti vydanému 
souhlasu nelze podat odvolání.   
 
K návrhu na p ezkoumání územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášené stavby .j. 
P4/127366/11/OST/HORA, sp. zn. P4/116968/11/OST/HORA ze dne 14. 12. 2011 stavební ú ad 
po prostudování spisového materiálu ve v ci uvádí:  
 
U výše uvedeného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášené stavby se nejedná o 
rozhodnutí, ale o jiný úkon dle IV. ásti správního ádu  (viz. nap . usnesení rozší eného senátu 
NSS .j. 2 As 86/2010 -76) a nelze tedy ve v ci použít ustanovení § 94 a násl. správního ádu o 
p ezkumném ízení. V p ezkumném ízení správní orgány p ezkoumávají  pravomocná 
rozhodnutí, což není tento p ípad. Stavební ú ad  podání posoudil v souladu s ustanovení § 37 
odst. 1  zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis , a dle jeho obsahu 
zjistil, že se jedná o návrh podle § 156 odst. 2 správního ádu.  
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Navrhovatel jako d vody údajné nezákonnosti tohoto územního souhlasu a souhlasu 
s provedením ohlášené stavby uvádí, že stavební ú ad p edevším v rozporu s ustanovením                

§ 90 stavebního zákona ádn  neposoudil spln ní všech zákonných podmínek pro vydání 

územního rozhodnutí, a to zejména soulad zám ru žadatele s požadavky zvláštních právních 

p edpis  (ve smyslu ust. 9 písm. e) stavebního zákona), konkrétn : a)s ust. § 30 odst. 3 zákona . 

13/1997., o pozemních komunikacích (dál jen „ZPK“), b) s ust. § 60 vyhlášky hl.m. Prahy . 

26/1999, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním m st  Praze (dále jen 

„OTP“), c) s ust. § 78 odst. 6 zákona . 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

(dále jen „ZPPK“).  Na žádném míst  od vodn ní nezákonného rozhodnutí se stavební ú ad 

otázkou souladu zám ru žadatele s výše ozna enými p edpisy v bec nezabývá, a koli je 

vzhledem k druhu a ú elu umis ovaných staveb ve vazb  na jejich umíst ní, jakož i možným 

negativním ú ink m ohlášených staveb na bezpe nost silni ního provozu probíhajícího na 

p ilehlé pozemní komunikace zcela z ejmé, že práv  pravidla v t chto normách obsažená by 

mohla znamenat nep ekonatelnou p ekážku v cest  za realizací zám ru žadatele……absentuje 

ozna ení skutkových zjišt ní pot ebných k zodpov zení otázky, zda území na n mž mají být 

zamýšlené stavby umíst ny, spl uje ob  kumulativní podmínky stanovené v § 30 odst. 3 ZPK, aby 

jej bylo možné považovat za souvisle zastav né území, které nepodléhá p ísn jší úprav  tohoto 

zákona dopadající na silni ní ochranná pásma.  

 
Námitky navrhovatele jsou položeny pouze v obecné rovin .  Ve svém podání neuvádí  jak 
konkrétn  porušuje vydaný souhlas právní p edpisy. Co se týká zákona . 13/1997 Sb. a zákona 
. 361/2000 Sb. odbor dopravy MHMP jako p íslušný silni ní správní ú ad vydal  dne 12. 10. 

2011 souhlasné stanovisko k umíst ní p edm tných reklamních staveb. Stanoviska ostatních 
dot ených orgán  byla též souhlasná. Dále není uvedeno s jakým konkrétním odstavce l. 60 
OTPP je stavba v rozporu a konkrétn  v em.  Stavební ú ad se tak k této námitce nem že 
vyjád it.  
 
Z výše uvedeného je z ejmé, že p edm tný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené 
stavby  ze dne 14. 12. 2011 byl vydán v souladu s platnými právními p edpisy.   
 
Správní  orgán postupoval v souladu s ustanovením § 156 odst. 2 správního ádu, posoudil  
možnost územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášené stavby  vydaného  ze dne 14. 12. 
2012,  a protože neshledal ve svém postupu rozpor s právními p edpisy, citovaný souhlas ve 
smyslu § 156   odst. 2 správního ádu n e z r u š i l.  
 
 
 
 

Ing. Eva Kotasová  
  vedoucí odboru stavebního 
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