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Magistrátu hl. m. Prahy 
odbor stavebního řádu 
 
prostřednictvím 
 
Úřadu městské části Praha 6 
Odbor výstavby 
Čs. armády 23 

                                                                                            160 25  P r a h a  6 – Bubeneč 
 
 
V Praze dne 16. května 2020 
 
K č. j.: MCP6 272180/2019  
sp. zn.: SZ MCP6 219545/2019/OV/Krá 
 
 
Věc: Odvolání proti umístění stavby „Rozšíření křižovatek vybraných TWYs, Letiště 
Praha – Ruzyně, nově s kolmými nájezdy na RWY 06/24“  
 
 

Úřadem městské části Praha 6, Odbor výstavby, bylo dne 25. 2. 2020 vydáno 
rozhodnutí č. j. MCP6 272180/2019 (sp. zn. SZ MCP6 219545/2019/OV/Krá), kterým se 
umisťuje stavba „Rozšíření křižovatek vybraných TWYs, Letiště Praha – Ruzyně, nově 
s kolmými nájezdy na RWY 06/24“ na pozemcích v katastrálním území Ruzyně, jako změna 
územního rozhodnutí vydaného Úřadem městské části Praha 6, Odbor výstavby, dne 8. 2. 
2018, č. j. MCP6 021134/2018 (sp. zn. SZ MCP6 042875/2017/OV/Kra), a stanoví se jím 
podmínky pro umístění stavby. 

 
Vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem, podává proti 

němu Spolek Pro Hanspaulku (dále jen „odvolatel“) v celém jeho rozsahu z níže uvedených 
důvodů toto 
 

o d v o l á n í . 
 
1. Ačkoli se jedná o navazující řízení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. (§ 3 písm. g) 

bod 1), nebyla stavebním úřadem splněna povinnost vyplývající z § 9b uvedeného zákona ke 
zveřejnění tam uvedených informací a nebyla tak ani odvolateli ani dalším spolkům a 
veřejnosti dána možnost vykonávat v řízení práva dle uvedeného zákona, zejména právo 
podat k dané stavbě připomínky. 
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Předmětná stavba Rozšíření křižovatek vybraných TWYs, Letiště Praha – Ruzyně, 
nově s kolmými nájezdy na RWY 06/24, je součástí záměru Paralelní RWY 06R/24L, letiště 
Praha Ruzyně, pro který bylo vydáno Ministerstvem životního prostředí dne 26. října 2011 
pod č. j. 68161/ENV/11 stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). 

Daná stavba je součástí záměru Letiště Praha o rozšíření celého areálu a navýšení 
kapacity služeb, včetně návrhu umístění stavby tzv.“Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha 
Ruzyně, který k žádosti o vydání územního rozhodnutí projednává stavební úřad 
v Černošicích a k němuž bylo vydáno stanovisko EIA. 

 
Správní orgán měl tedy spolu s oznámením o zahájení řízení zveřejnit údaje uvedené v 

§ 9b zákona č. 100/201 Sb. tak, aby veřejnost mohla podat k dané stavbě připomínky, a aby se 
dotčená veřejnost dle § 3 písm. i) bod 2 tohoto zákona, mohla stát účastníkem daného řízení a 
vykonávat všechna práva, která účastníku správního řízení náleží; to však v rozporu s tímto 
zákonem neučinil. 

Napadené rozhodnutí tedy bylo vydáno v rozporu s § 9b a násl. zákona č. 100/2001 
Sb., přičemž se jedná o vady, které nelze napravit v odvolacím řízení, a proto je nutno 
napadené rozhodnutí zrušit a věc vrátit k novému projednání. 

 
 
2. Tím, že správní orgán v rozporu s § 9b zákona č. 100/2001 Sb. nezveřejnil 

oznámení o zahájení daného řízení, znemožnil též odvolateli, aby se do něj dle § 9c odst. 3 
tohoto zákona přihlásil a mohl vykonávat práva účastníka tohoto řízení, čímž zásadním 
způsobem porušil procesní práva odvolatele. 

Uvedeným nebyla ani odvolateli dána možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí 
a vyjádřit se k nim, navrhovat důkazy apod., čímždošlo  ke zkrácení odvolatele na jeho 
procesních právech podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

 
Postupem správního orgánu v daném řízení tedy došlo k porušení zákona, a to zejména 

§ 4 odst. 3, § 36 odst. 2 a 3, § 47 ad. zákona č. 500/2004 Sb.; řízení, jež rozhodnutí 
předcházelo, je zatíženo nezákonností, což způsobuje vadnost vydaného rozhodnutí. 

Jedná se o vady, jež nelze odstranit v odvolacím řízení, pročež nezbývá, než 
rozhodnutí zrušit a věc znovu, tentokrát v souladu se zákonem, projednat v prvém stupni. 

 
 

______________ 
 
 
Odvolatel připomíná, že je dotčenou veřejností dle § 3 písm. i) bod 2 zákona č. 

100/2001 Sb., neboť je právnickou osobou soukromého práva (spolkem), jejímž předmětem 
činnosti je podle zakladatelského právního jednání (podle stanov) ochrana životního prostředí 
nebo veřejného zdraví, jejíž hlavní činností není podnikání ani jiná výdělečná činnost, a která 
vznikla dříve než 3 roky přede dnem vydání napadeného rozhodnutí. Spolek se otázkou 
záměrů Letiště praha na jeho rozšíření a umístění dráhy RWY O6R/24L zabývá od zahájení 
řízení k vydání stanoviska EIA a prvního záměru Letiště Praha, tedy více jak 15 let a spolek 
(dříve Občanské sdružení přátel Hendlova dvora a Občanské sdružení Pro Hanspaulku) je 
dosud zástupcem zmocněným veřejnosti k projednávání v této správní věci .Toto dokládá 
odvolatel k tomuto odvolání přiloženými listinami. 
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Odvolatel zároveň tímto oznamuje, že se přihlašuje jako účastník tohoto územního 
řízení o umístění stavby Rozšíření křižovatek vybraných TWYs, Letiště Praha – Ruzyně, nově 
s kolmými nájezdy na RWY 06/24.  

 
Toto odvolání nemůže být nepřípustné, neboť dle § 9c odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. 

může odvolání proti uvedenému rozhodnutí odvolatel podat, i když nebyl účastníkem řízení 
v prvním stupni. 

Toto odvolání nemůže být opožděné, neboť odvolací lhůta dosud odvolateli ani 
nezačala běžet, neboť napadené rozhodnutí nebylo dosud ani řádně doručeno. Přesto odvolatel 
dokládá, že se o existenci jeho odvoláním napadeného rozhodnutí dověděl dne 13. 5. 2020 
z emailu Spolku Klub přátel Ruzyně, jehož fotokopii odvolatel též přikládá v příloze. 

 
Odvolatel též navrhuje, aby byli stavebník i ostatní účastníci řízení neprodleně 

uvědoměni o tom, že je vedeno odvolací řízení, a že rozhodnutí o umístění dané stavby není 
pravomocné, neboť proti němu bylo podáno odvolání. 

Výše uvedené námitky proti danému rozhodnutí vznáší odvolatel s výhradou jejich 
doplnění o další poté, kdy mu bude umožněno nahlédnutí do spisu a seznámení se se 
všemi podklady pro rozhodnutí. 
 

Ze všech výše uvedených důvodů podává odvolatel proti danému územnímu 
rozhodnutí toto odvolání a žádá, aby rozhodnutí Úřadu městské části Praha 6, Odbor 
výstavby, ze dne 25. 2. 2020, č. j. MCP6 272180/2019, bylo v celém jeho rozsahu zrušeno. 
 
 
                                                                                           
 
Spolek Pro Hanspaulku 
IČ : 26607379 
 
Mgr. Michael  P o k o r n ý, předseda spolku 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy : 
 
1) fotokopie e mailu spolku Klub přátel Ruzyně ze 13.5.2020 
2) stanovy Občanského sdružení přátel Hendlova dvora 
3) stanovy Občanského sdružení Pro Hanspaulku 
4) stanovy Spolku Pro Hanspaulku, z.s. 
   


