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Magistrát hlavního města Prahy, 

odbor stavební a územního plánu 

 

prostřednictvím Odboru výstavby MČ Prahy 1 

Vodičkova 18 

110 00 Praha 1 

 

 

       V Praze, dne 26. dubna 2016 

 

Věc:  Odvolání proti Usnesení č.j. UMCP1 062606/2016 (Spis. Zn. 

S UMCP1/150274/2015/VÝS-Zi-2/parc.117/1,2; 2336] o vyloučení Klubu Za starou Prahu 

jako účastníka řízení 

 

Vážení, 

odvoláváme se dle § 76 odst. 5 správního řádu proti Usnesení č.j. UMCP1 062606/2016 

(Spis. Zn. S UMCP1/150274/2015/VÝS-Zi-2/parc. 117/1,2; 2336) o vyloučení Klubu Za 

starou Prahu z územního řízení a domáháme se účastenství v územním řízení o umístění 

stavby „Bytový dům se službami Růžová“, v němž bylo vydáno dosud nepravomocné územní 

rozhodnutí č.j. UMCP1 045316/2016, Spis. Zn. S UMCP1/150274/2015/VÝS-Zi-

2/parc.117/1,2;2336. 

 

Odůvodnění: 

1. Jde o řízení, v němž mohou být beze všech pochyb dotčeny zájmy ochrany přírody a 

krajiny podle zákona 114/1992 Sb. Klub Za starou Prahu, z. s. má ve svých stanovách jako 

jeden z bodů hlavní činnosti ochranu přírody a krajiny a dne 8. 6. 2015 zaslal prostřednictvím 

datové schránky žádost o informace o zamýšlených zásazích a zahajovaných řízeních podle § 

70 odst. 2 uvedeného zákona. Žádost byla věcně a místně specifikována tak, že se vztahuje na 

„území Pražské památkové rezervace a její ochranné zóny, a zejména lokalit, kde může dojít 

stavební činnosti k poškození nebo změně zeleně a krajinného rázu.“ Z tohoto důvodu měl být 

spolek Klub Za starou Prahu neprodleně informován o zahájení uvedeného řízení a měla mu 

být poskytnuta možnost sát se účastníkem výše uvedeného územního řízení. To se však 

v rozporu se zákonem nestalo. 



 

2. Nesouhlasíme s posouzením nezastavěného prostoru mezi stávajícími domy č.p. 971 a 972 

jako stavební proluka, neboť oba předmětné pozemky jsou unikátním reliktem malé a velké 

farní zahrady (hortus roseus plabani)
1
 z předasanačního období

2 
a jako takové jsou nedílnou 

součástí památkově chráněných objektů fary (39830/1-1162) a staré školy (44559/1-1163) 

s nimiž tvoří jedinečný architektonicko urbanistický soubor
3
, který je na základě článku 7 

Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy nutno chránit jako celek. Z tohoto 

důvodu stávající zahradu nelze definovat jako proluku, byť by se jí vzhledově podobala. 

 

3. Lokalita je navíc v platném územním plánu hl. m. Prahy součástí území se zvýšenou 

ochranou zeleně
4
 (směrná část) a v těžišti lokality je dále umístěn symbol pro hodnotnou 

zeleň vyžadující zvláštní ochranu – památkového významu (závazná část)
5
, jenž se týká taktéž 

obou předmětných pozemků.  

Zahrada na pozemku č. 117/2 je zařazena do 1. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, 

přičemž tyto půdy je možno ze ZPF odejmout pouze výjimečně, a to převážně na záměry 

související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního 

významu
6
.  

 

4. Vyloučením našeho spolku jako účastníka řízení (a pravděpodobně též ostatních spolků či 

občanských sdružení se shodným předmětem činnosti) o vydání napadeného rozhodnutí došlo 

k hrubému porušení zákona, a tedy řízení, jež rozhodnutí předcházelo, je zatíženo 

nezákonností, což způsobuje vadnost vydaného rozhodnutí. Vadu nelze odstranit v odvolacím 

řízení, proto nezbývá než rozhodnutí zrušit a věc znovu, tentokrát v souladu se zákonem 

projednat v prvém stupni. Z uvedeného důvodu navrhujeme odvolacímu orgánu, aby 

napadené rozhodnutí zrušil. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  Navrátil, K.: Paměti hlavního kostela farního, fary a školy sv. Jindřicha a sv. Kunhuty v Novém Městě pražském. 

Praha 1869, s. 197 – 199. 

2
  historické vymezení zahrad z předasanačního období dokládá relikt jejich ohrazení, respektive unikátně dochované 

rozhraní předmětných pozemků a ulice Růžová, které může být raně novověké až pozdně středověké. 

3
  dle článku 1 odstavce 2 Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy 

4
  dle kapitoly 3.11.2 textové části návrhu ÚP SÚ HMP (str. 40 – 41) 

5
  Prvky závazné i směrné části jsou při povolování staveb pro stavební úřady stejně závazné, rozdíl mezi nimi spočívá 

pouze ve způsobu pořízení a schválení jejich změny, respektive úpravy (dle kapitoly 1.1. Metodického pokynu 

k ÚP SÚ hl. m. Prahy). 

6
  dle kapitoly 10.3 textové části návrhu ÚP SÚ HMP (str. 106 – 107) 



Důkazy: 

Stávající územní plán dokazující území se zvýšenou ochranou zeleně: 

Viz http://www.geoportalpraha.cz/ 

 

 

 

 



Historické prány dokazující, že pozemky, o něž se jedná, jsou historickou, dosud nikdy 

nezastavěnou zahradní plochou, což bylo důvodem jejich výše uvedené zvýšené ochrany 

územním plánem. Nejsou tedy prolukou vzniklou nerealizovaným stavebním záměrem či 

zánikem nějaké předchozí stavby. 

 

Jüttnerův plánu Prahy z roku 1816: 

 

 

 

 

 

 

 



Císařské otisky stabilního katastru z roku 1842: 

 

 

S pozdravem 

 

PhDr. Richard Biegel, Ph.D., v.r.   PhDr. Kateřina Bečková, v.r.  

Místopředseda Klubu Za starou Prahu  Předsedkyně Klubu Za starou Prahu 
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