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USNESENÍ
Magistrát hlavního města Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní jakožto věcně a místně
příslušný správní orgán podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 2a písm. a) zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ShrZ“) ve spojení s § 31 odst. 2
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o přijetí
oznámení o konání shromáždění dne 18. 4. 2021 na náměstí U svatého Jiří, Praha 1, svolavatele
Ing. Vojtěcha Razimy, nar. 6. 12. 1968, trv. pobyt Pražská 1148/59, Praha 10, zastoupeného
Pavlem Uhlem, advokátem se sídlem Kořenského 15, Praha 5, vedeném pod sp. zn.: S-MHMP
274867/2021, rozhodl t a k t o :
Podle § 39 odst. 1 správního řádu se svolavateli shromáždění Ing. Vojtěchu Razimovi,
nar. 6. 12. 1968, trv. pobyt Pražská 1148/59, Praha 10, určuje lhůta 5 pracovních dnů ode
dne doručení tohoto usnesení k doplnění oznámení ve smyslu § 5 odst. 4 ShrZ o písemný
souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku, kde se má shromáždění
konat.

Odůvodnění
Odboru živnostenskému a občanskosprávnímu Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „Magistrát“)
bylo dne 1. 3. 2021 doručeno oznámení o konání shromáždění svolavatele Ing. Vojtěcha
Razimy, které se má konat dne 18. 4. 2021 v čase od 12.00 hodin do 14.00 hodin na náměstí
U Svatého Jiří, Praha 1, u Carratiho kašny, zhruba mezi katedrálou sv. Víta, Václava a Vojtěcha
a bazilikou sv. Jiří, za účelem „vyjádření nesouhlasu s uzavřením oblasti Pražského hradu
svolané u příležitosti mezinárodního dne památek a sídel“.
Magistrát posoudil oznámení o konání shromáždění a zjistil, že shromáždění se má konat pod
širým nebem mimo veřejná prostranství. Ve smyslu § 6 odst. 2 správního řádu opatřil Magistrát
k oznámení o konání shromáždění podklad s využitím úřední evidence, do níž má přístup.

1/2

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157
E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

Elektronický podpis - 11.3.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : JUDr. Eva Novaková
Vydal : ACAeID3.1 - Issuing Ce...
Platnost do : 2.7.2021 13:15:18-000 +02:00

Jednalo se o informace o pozemku z katastru nemovitostí, z něhož bylo zjištěno, že náměstí
U Svatého Jiří v Praze 1, kde se má konat oznámené shromáždění, je pozemek parc. č. 81 v k. ú.
Hradčany, jehož vlastníkem je Česká republika a příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Správa Pražského hradu, Hrad I. nádvoří 1, Praha 1.
Podle § 5 odst. 4 ShrZ platí, že „má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná
prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit písemný souhlas toho, kdo je vlastníkem,
případně uživatelem pozemku.“
Jelikož svolavatel povinnost podle § 5 odst. 4 ShrZ nesplnil, když k oznámení nepřiložil
písemný souhlas Správy Pražského hradu s konáním shromáždění na náměstí U Svatého Jiří, jež
se nachází v areálu Pražského hradu mimo veřejná prostranství, vyzval Magistrát svolavatele
k doplnění oznámení o uvedený souhlas. K tomu mu stanovil přiměřenou lhůtu pěti pracovních
dnů.
Neodstraní-li svolavatel vady oznámení ve stanovené lhůtě, bude Magistrát postupovat podle
§ 5 odst. 6 ShrZ a oznámení usnesením bez zbytečného odkladu odloží.

Poučení:
Podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu se proti tomuto usnesení může účastník řízení, jemuž se
usnesení oznamuje, do 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolat k Ministerstvu vnitra, odboru
bezpečnostní politiky, podáním učiněným k Magistrátu hl. m. Prahy, odboru živnostenskému a
občankosprávnímu. Lhůta pro podání odvolání běží ode dne následujícího po oznámení
usnesení. Podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.
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