
JAK  PODAT? 
 
Odvolání   proti rozhodnutí o umístění stavby a rozhodnutí o OHP  
Silniční okruh kolem Prahy (SOKP), stavba 519 Suchdol - Březiněves 
 
 
Termín podání: 

Odvolání je nutné podat do 28. 9. 2008  
(29. 8. bylo rozhodnutí zveřejněno vyvěšením na úřední desce, patnáctým dnem je doručeno  
a termín je patnáct dnů od doručení. Rozhodující je deska úřadu, který rozhodnutí vydal, tedy 
magistrátu. Účastníkům územního řízení je doručováno prostřednictvím úřední desky,  
ne každému adresně.) 28. 9. 2008 je neděle, takže by mělo být platné i odvolání podané v pondělí. 
Podat je možné do podatelny magistrátu Jungmannova 29/35, Praha 1, (nebo do podatelny na 
Mariánském náměstí) a nechat si potvrdit kopii (nejvhodnější způsob), nebo doporučeně poštou  
(pak je nutné na obálku napsat jako adresáta jen Magistrát hl. m. Prahy – odbor stavební, i když na 
samotném odvolání je adresátem MMR (ale podává se prostřednictvím MHMP). (V krajním případě 
jde podání v termínu učinit faxem, ale do tří dnů pak musí být podáno i „fyzicky“.)  
 
Kdo může podat? 
Odvolání může podat každý účastník řízení. Účastníkem řízení jsou nejen městské části, občanská 
sdružení a majitelé nemovitostí přímo dotčených stavbou, ale každý, kdo je přesvědčen, že by byl na 
svých právech (např. na dobré životní prostředí) záměrem dotčen. Účastníkem řízení je také ten, kdo 
tvrdí, že se cítí být účastníkem, až do doby než se prokáže, že účastníkem není. To ale znamená, že 
odvolání nemůže podat, kdo během územního řízení učinil podání, že oznamuje svoje účastenství 
v řízení a úřad vydal usnesení, že účastníkem není a toto rozhodnutí je pravomocné.  
 
Významnými účastníky jsou majitelé nemovitostí určených k demolici, zahrnutých do trvalého 
záboru, zahrnutých do dočasného záboru a zahrnutých do tzv. ochranného hlukového pásma, které  
je zároveň s územním rozhodnutím vyhlašováno. 
 
Proti čemu a jak? 
Je vhodné odvolat se i proti rozhodnutí o umístění stavby, i proti rozhodnutí o ochranném pásmu.  
Je možné odvolat se proti rozhodnutím v plném rozsahu nebo jen proti části rozhodnutí. Je vhodné 
co nejvíc důvody odvolání specifikovat s ohledem na místo bydliště / vlastnictví nemovitosti, 
dotčená práva. Není vhodné text formulovat jako připomínku nebo námitku k podkladům, protože  
na to byl určen termín do konce ústního jednání, resp. určený pro vyjádření k doplnění podkladů.  
Je třeba formulovat, že se odvoláváte  např. proto, že: a) že OS MHMP nevyhověl (špatně 
interpretoval, špatně vyhodnotil) vaší námitce / připomínce podané písemně / ústně během řízení;   
b) vaši námitku / připomínku vůbec neřešil;  c) nesprávným postupem (např. náhlým přesunutím 
termínu pokračování ústního jednání z 31. na 21. 3. 2008) jste nemohli uplatnit svá práva (položit 
další dotazy, podat námitky, vyslovit se k protokolu atd.);  d) úřad svým postupem v řízení i při 
vydání rozhodnutí porušil konkrétní právní předpis;  e) nesouhlasíte s konkrétní formulací 
rozhodnutí (považujete ji nepravdivou a proč);  f) rozhodnutí je založeno na nepravdivých, 
neplatných nebo nejistých podkladech (např. vadné části dokumentace, vadné expertní studie jako 
např. exhalační nebo hlukové, nebo vadné podklady k nim); atd. atd. 



Je možné také napadnout (podle § 149 odst. 4 správního řádu) podkladové vyjádření orgánů státní 
správy (závazné stanovisko – nikoli pravomocné rozhodnutí).  
 
V odvolání je také zapotřebí připravit se na případné následné řešení žalobou u soudu. Např. kdo je 
vlastníkem pozemku zahrnutého do trvalého / dočasného záboru, měl by jednoznačně vyjádřit 
nesouhlas. Stavba SO je prohlášena v rámci územního plánu za veřejně prospěšnou (což předpokládá 
možnost vyvlastnění), ale muselo by proběhnout vyvlastňovací řízení. Lze tvrdit, že nejsou 
prokázány předpoklady vyvlastnění např. proto, že existuje jiné (vhodnější řešení) – varianta severní, 
nebo např. že bylo oproti posuzování EIA změněno trasování, kapacita atp. takže i v rámci varianty 
jižní je možné vhodnější řešení).  
 
Co požadovat? 
Na konci odvolání je zapotřebí napsat, čeho se odvoláním dožadujete – např. aby odvolací orgán 
rozhodnutí zrušil a řízení zastavil. 
 
Co přiložit?  
Z podání musí být zřejmé, kdo ho činí (tedy celé jméno podpis a oficiální adresa) případně z čeho 
vyvozuje své účastenství (vlastník nemovitosti adresa, parc. č. … k.ú. …). V tom případě je vhodné 
přiložit třeba kopii mapy a výpisu z katastru.   
Velmi vhodné je přiložit také doklady (které nejsou ve spisu řízení), které by prokazovaly vaše 
tvrzení odvolání resp. nezákonnost postupu úřadu nebo vadné vyřízení vašich námitek a připomínek.  
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