
' - MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 
.~ '. . Staroměstské nám. 6 
•• '7 11 O15 Praha 1 

• 

V Praze dne 21. března 2008 
Čj. 9317/2008-83/569 

USNESENÍ O POSTOUPENÍ VĚCI 

Minísterstvo pro místní rozvoj p o s tup u j e podle § 12 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád"), podání občanského sdružení Nad 
Drahaňským údolím, se sídlem Zaječická 836/9, Praha 8, datované 14. března 2008, 
Magistrátu hlavního města Prahy, jako správnímu orgánu příslušnému k jeho vyřízení. 

Odůvodnění 

Ministerstvu pro ilÚstní rozvoj (dále jen "ministerstvo") bylo dne 14. března 2008 
doručeno shora uvedené podání, které občanské sdružení Nad Drahaňským údolím (dále jen 
"sdružení") učinilo v souvislosti s průběhem veřejného ústního jednání ze dne 10. března 

2008, které bylo Magistrátem hlavního města Prahy, odborem stavebním, nařízeno 

k projednání žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha, se sídlem Na Pankráci 56, 
Praha 4, o vydání rozhodnutí o umístění stavby označené jako "Silniční okruh kolem Prahy 
(SOKP), stavba 518 Ruzyně - Suchdol" a rozhodnutí o ochranném hlukovém pásmu podél 
předmětné stavby. 

Vzhledem k tomu, že podání směřuje proti postupu správního orgánu při tomto 
jednání a že správní řád neposkytuje zvláštní prostředek obrany vůči způsobu vedení ústního 
jednání, resp. veřejného ústního jednání, je správním orgánem příslušným k vyřízení tohoto 
podání, resp. k prošetření skutečností v něm uvedených Magistrát hlavního města Prahy 

J	 s odkazem na § 175 odst. 4 správního řádu. Při vyřizování předmětného podání Magistrát 
hlavního města Prahy zároveň posoudí, zda jeho obsahem není též námitka podjatosti 
konkrétních úředních osob ve smyslu § 14 správního řádu. 

K požadovanému výkonu dozorové činnosti "průběžného charakteru" ve věci 

předmětného správního řízení minísterstvo uvádí, že mu dle § 171 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, přísluší vykonávat 
státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu. Výkon této obecné pravomoci 
je konkretizován v souvisejících právních předpisech, v daném případě v zákoně Č. 131/2000 
Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění. Podle § 109 (zařazeného v hlavě X. dílu 2) 
uvedeného zákona minísterstvu přísluší dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí 
ajiných opatření orgánů hlavního města Prahy v přenesené působnosti, avšak dle § 112 
odst. 7 citovaného zákona se tento dozor nevztahuje na rozhodnutí ajiné úkony orgánů 

hlavního města Prahy učiněné podle správního řádu. 
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Poučení: 

Proti tomuto usnesení se nelze odvolat (§ 12 ve spojení s § 76 odst. 5 správního řádu). 

;- ~
 
Mgr. rZ:::t: d r y c h 

vedoucí oddělení
 

v odboru územně a stavebně správním
 

Usnesení obdržÍ: 
1. Magistrát hl. m. Prahy, odbor stavební, Jungmannova 29/35, 111 21 Praha 1 

s přílohou - podání občanskéhosdružení Nad Drahaňským údolím ze dne 14. března 2008 
(16 listů A4) 

o usnesení se ieho kopií vyrozumívá: 
2. Občanské sdružení Nad Drahaňskýmúdolím, Zaječická 836/9, 18400 Praha 8 
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