Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím
Zaječická 836, 184 00 Praha 8
IČ: 26984199, DIČ: CZ26984199

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
odbor dohledu nad výkonem státní správy

V Praze 14.března 2008
Věc: Podnět k výkonu dohledu ve věci vedeného správního řízení O územním
rozhodnutí a umístění stavby - sp.zn. S - MHMP 45914/2007/OST/ŠT - Silniční okruh
kolem Prahy, stavba 518 Ruzyně - Suchdol a současně ve věci spojeného řízení O
ochranném hlukovém pásmu uvedené stavby
Jako účastníci řízení ve smyslu § 85 Stavebního zákona 183/2006 sb. podáváme
podnět příslušnému vykonavateli státní správy dozorového charakteru ve výše uvedené věci,
aby neprodleně přezkoumal průběžnou činnost správního charakteru - Magistrátu hlavního
města Prahy odboru stavebního , a to za účelem odstranění, respektive zamezení dalšího
nezákonného postupu správního orgánu, v jehož důsledku by nastaly nevratné škody.
Žádáme příslušný dozorový orgán nadřízeného stupně výkonu státní správy, aby
přezkoumal veškeré podklady výše uvedených řízení, které měly a bez zásahu dozorového
orgánu by měly důsledky zcela nezákonného správního rozhodnutí.
Správní orgán postupoval zcela svévolně při ústním jednání dne 10.3.2008, kdy
neumožnil účastníkům ústního jednání uplatnit relevantním způsobem námitky tak, aby
naplnily účel ústního jednání, které jako dílčí atribut tohoto nejnáročnějšího správního řízení a
v případě liniové stavby, která ovlivní svým důsledkem oblast nikoli jen veřejnou, ale
především soukromou, o to náročnější, projednat a řádně protokolovat námitky účastníků
řízení.
Tato povinnost správního orgánu byla zcela svévolně opominuta, a to zejména z
procesního hlediska, kdy správní orgán nejenže ústní jednání tohoto charakteru po faktické
stránce zcela nezvládl, ale zejména porušoval flagrantně zákon, správní orgán jednal pouze v
zájmu investora a nepostupoval v souladu s právními zásadami ovládajícími správní řízení,
správní orgán nejednal zákonně a nestranně.
Vůči správnímu orgánu a jeho úředníkům byla vyslovena z důvodu jejich
pracovněprávních vztahů k vyhlašovateli obecně závazné vyhlášky MHMP, kterou byl v
rozporu s usneseními vlády přijat Územní plán sídelního útvaru hl. města Prahy č.10/05 z
9.9.1999, podjatost.
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Z důvodu, že ačkoli tato námitka byla vznesena a povinností správního orgánu mělo
být mimo učinění neodkladných úkonů řízení přerušit do doby rozhodnutí nadřízeného
orgánu, a to MMR v souladu s platným právním řádem a takto postupováno nebylo, žádáme
aby nadřízený orgán v zájmu zajištění zákonnosti tohoto významného správního řízení
neprodleně tento podnět projednal a z titulu povinnosti dozorové činnosti průběžného
charakteru k zamezení dalších škod, řízení přerušil nebo ukončil.
S pozdravem,
Hana Francová
předsedkyně občanského sdružení Nad Drahaňským údolím
Zaječická 836/9
184 00 Praha 8
Přílohy:
- ručně psaný zápis z jednání z 10.3.2008
- opis protokolu sp. zn. S - MHMP 45914/2007/OST/ŠT
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