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    HLAVNÍ MĚSTO PRAHA    
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY    
ODBOR STAVEBNÍ    

    
     
   Dle rozdělovníku  

     
     
Sp. zn. Praha 
S-MHMP 387742/2008/OST/He 28.12.2012 

USNESENÍ 
 

 

Magistrát hl. m. Prahy (MHMP), odbor stavební, který Ministerstvo pro místní rozvoj 
opatřením č.j. 21173/2007-83/K-1130/07  ze dne 6.6.2007 stanovilo stavebním úřadem pro 
stavbu nazvanou „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1“  
navrhovanou v kat. území Běchovice, Dubeč, Hájek, Uhříněves, Královice, Nedvězí u Říčan, 
Kolovraty v Praze a na pozemcích v kat. území Říčany u Prahy, Kuří u Říčan, Nupaky ve 
Středočeském kraji 

prodlužuje dle § 39 odst. 2 ve spojení s § 36 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád,  lhůtu k 
doplnění žádosti o územní rozhodnutí  t a k t o : 

lhůta k doplnění žádosti stanovená ve výzvě sp. zn. S-MHMP 387742/2008/OST/He ze dne  
29.11.2011  

 
se prodlužuje   do 31.12.2013,  

 
Odůvodnění: 

 

Posouzením předložené žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejích příloh odbor stavební 
MHMP zjistil, že podání není úplné a je třeba některé doklady doplnit. Výzvou sp. zn. S-
MHMP 387742/2008/OST/He ze dne  29.11.2011 vyzval žadatele Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, závod Praha, Na Pankráci 56, Praha 4, IČ 65993390, zastoupeného společností DIPO 
spol. s r.o., Legerova 14, 120 00 Praha 2, IČ 63677075, k doplnění podkladů a současně řízení 
usnesením přerušil. 

Dne 12.12.2012 před uplynutím lhůty požádalo Ředitelství silnic a dálnic ČR o prodloužení 
lhůty k doplnění. Nemožnost doplnění podání v termínu stanoveném ve výzvě sp. zn. S-
MHMP 387742/2008/OST/He ze dne  29.11.2011 odůvodňuje  skutečností, že dosud nebyly 
schváleny Zásady územního rozvoje (nelze tak doložit soulad záměru s územně plánovací 
dokumentací) a v průběhu dalšího projednání záměru bylo zjištěno nerespektování dohody s 
Českými drahami, což má za následek nutnost změny projednávaného záměru.  

 
Odbor stavební MHMP neshledal  důvody žádosti nevyhovět a lhůtu neprodloužit. Prodloužená lhůta 

neohrožuje účel řízení. Lhůta sama pak rovnost účastníků řízení nemůže narušit, po doplnění podání bude v 
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souladu se správním řádem umožněno všem účastníkům řízení se s doplněním seznámit. 
Z uvedených důvodů odbor stavební MHMP  rozhodnul, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.  

P o u č e n í  o  o d v o l á n í  
Podle § 76 odst. 5 správního řádu se proti tomuto usnesení může účastník řízení odvolat do 15 
dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu pro místní rozvoj, podáním učiněným u odboru 
stavebního MHMP, Jungmannova 29, 111 21 Praha 1.  
Odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek. 

 

Ing. Ivana Jakoubková 
ředitelka odboru stavebního 

v z. Ing. Vladimíra Helebrantová 

 

 

Rozdělovník: 

účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona do vl. rukou: 
1) DIPO spol. s r.o., Legerova 14, 120 00 Praha 2 
2) Hl. m. Praha, zast. URM, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
3)  Město Říčany u Prahy, Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany u Prahy, po dobu 15 dnů a 

podání zprávy o zveřejnění 
4) Obec Nupaky, Nupaky 106, 251 01 Říčany u Prahy, po dobu 15 dnů a podání zprávy o 

zveřejnění 
5)  obec Modletice, Modletice 6, 251 01 Říčany u Prahy, po dobu 15 dnů a podání zprávy o 

zveřejnění 
6)  Obec Dobřejovice, Na návsi 26, 251 01 Říčany u Prahy, po dobu 15 dnů a podání zprávy o 

zveřejnění 
7)  Obec Čestlice, Pitkovická 17, 251 01 Říčany u Prahy, po dobu 15 dnů a podání zprávy o 

zveřejnění 

účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou: 
8) zveřejněním na úřední desce MHMP po dobu 15 dnů 
9) zveřejněním na úřední desce města Říčany u Prahy, Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany 

u Prahy, po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění 
10) zveřejněním na úřední desce obce Nupaky, Nupaky 106, 251 01 Říčany u Prahy, po 

dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění 
11)  zveřejněním na úřední desce obce Modletice, Modletice 6, 251 01 Říčany u Prahy, po 

dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění 
12)  zveřejněním na úřední desce obce Dobřejovice, Na návsi 26, 251 01 Říčany u Prahy, po 

dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění 
13)  zveřejněním na úřední desce obce Čestlice, Pitkovická 17, 251 01 Říčany u Prahy, po 

dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění 



S-MHMP-387742/2008/OST 
 

 3 

účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona k informaci veřejnou vyhláškou: 
14) zveřejněním na úřední desce MČ Praha 22 po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění  
15) zveřejněním na úřední desce MČ Praha Běchovice, Za poštovskou zahradou 479, 190 00 

Praha 9 po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění 
16) zveřejněním na úřední desce MČ Praha Dubeč, Starodubečská 401/36, 100 00 Praha 10 

po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění 
17) zveřejněním na úřední desce MČ Praha – Královice, K Nedvězí 66, 100 00 Praha 10 po 

dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění 
18) zveřejněním na úřední desce MČ Praha Kolovraty, Mírová 364/34, 103 00 Praha 10 po 

dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění 
19) zveřejněním na úřední desce MČ Praha Nedvězí, Únorová 15/3, 110 00 Praha 10 po dobu 

15 dnů a podání zprávy o zveřejnění 
20)   zveřejněním na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 

21 Praha 5 po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění 

na vědomí: 
21) Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4  
22) MHMP OST/2 - spis  
23) MHMP OST/2 - He 
24) MHMP OST/3 - Jr  
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