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ROZHODNUTÍ 

Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu jako odvolací správní orgán příslušný 

dle § 81 odst. 3 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, a § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve 

věci odvolání, které podal MUDr. Richard Frajer, nar. 24.2.1958, bytem V Mokřinách 519/22, 

Praha 4, proti usnesení č.j. P4/134283/18/OST/FATU, spis. zn. P4/128210/16/OST/FATU 

ze dne 17.10.2018, kterým Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, výrokem I. rozhodl, 

že MUDr. Richardovi Frajerovi nepřísluší postavení účastníka řízení o povolení výjimek 

z obecných požadavků na výstavbu vedeného ve věci stavebního záměru nazvaného 

„Hodkovičky Nad řekou“ na pozemcích parc.č. 82/4, 86/4, 91/1, 91/3, 91/4, 91/5, 92/2, 94/1, 

98/3, 101/10, 922/1, 922/10, 999/1, 1046/1, 1056/1, k.ú. Hodkovičky, výrokem II. rozhodl, 

že MUDr. Richardovi Frajerovi nepřísluší postavení účastníka řízení o umístění stavby vodního 

díla – veřejného vodovodu na pozemcích parc.č. 852/1, 1038/1, 1041/2, 1046/1, 1056/1, 

k.ú. Hodkovičky, výrokem III. rozhodl, že MUDr. Richardovi Frajerovi nepřísluší postavení 

účastníka stavebního řízení vedeného ve věci stavebního záměru nazvaného „Hodkovičky 

Nad řekou – Veřejný vodovod“ na pozemcích parc.č. 852/1, 1038/1, 1041/2, 1046/1, 1056/1, 

k.ú. Hodkovičky, rozhodl dle § 90 odst. 5 správního řádu takto: 

Odvolání se zamítá  a usnesení  č.j. P4/134283/18/OST/FATU, 

spis.zn. P4/128210/16/OST/FATU ze dne 17.10.2018 se potvrzuje. 

 

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního 

orgánu: 

MUDr. Richard Frajer, nar. 24.2.1958, V Mokřinách 519/22, Praha 4-Hodkovičky 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Odbor stavebního řádu 

Oddělení právní 

*MHMPXPENEBNF* 
*MHMPXPENEBNF* 
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Odůvodnění: 

Úřad městské části Praha 4, odbor stavební (dále jen stavební úřad) vydal usnesení 

č.j. P4/134283/18/OST/FATU, spis.zn. P4/128210/16/OST/FATU ze dne 17.10.2018, kterým 

rozhodl, že MUDr. Richardovi Frajerovi, nar. 24.2.1958, bytem V Mokřinách 519/22, Praha 4, 

nepřísluší postavení účastníka v řízeních uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí. Proti tomuto 

usnesení MUDr. Richard Frajer (dále též odvolatel) uplatnil odvolání. 

Stavební úřad úkony podle § 86 odst. 2 správního řádu nečinil, neboť odvolatel byl jediným 

účastníkem řízení ve věci účastenství. 

Vzhledem k tomu, že stavební úřad neshledal podmínky pro zrušení nebo změnu usnesení 

podle § 87 správního řádu, předal spis odvolacímu správnímu orgánu. 

Odvolací správní orgán po ověření, že odvolání bylo podáno účastníkem řízení, následně 

zkoumal, zda bylo uplatněno v zákonem stanovené lhůtě. Dle ust. § 86 odst. 1 správního řádu se 

odvolání podává u správního orgánu, který napadené usnesení vydal. Dle ust. § 83 odst. 1 

správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení usnesení. Lhůta je zachována, 

pokud je odvolání podáno ve lhůtě k poštovní přepravě. Z obsahu spisu vyplývá, že napadené 

usnesení bylo odvolateli doručeno dne 22.10.2018, odvolání bylo uplatněno dne 1.11.2018, 

v zákonné odvolací lhůtě. 

 

Dle ust. § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumává odvolací správní orgán soulad napadeného 

usnesení a řízení, které vydání usnesení předcházelo, s právními předpisy. Správnost 

přezkoumává v rozsahu námitek uvedeným v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný 

zájem. V souladu s ust. § 82 odst. 4 správního řádu k novým skutečnostem a k návrhům 

na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, 

se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit 

dříve. 

 

Na základě přezkoumání celé věci Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu (dále 

jen MHMP STR), k uplatněným odvolacím důvodům uvádí: 

 

K odvolací námitce, v jejímž obsahu je uvedeno, že jak vyplývá z oznámení o zahájení daného 

řízení, jedná se o společné správní řízení, tedy jedno jediné správní řízení, které má jeden okruh 

účastníků. Tomu odpovídá ust. § 140 odst. 6 správního řádu, z jehož obsahu vyplývá, že okruh 

účastníků se ve společném řízení samostatně posuzuje jen ve vztahu k účastníkům dle § 27 

odst. 1 správního řádu, nikoliv u ostatních kategorií účastníků, kde se účastenství posuzuje jako 

celek, MHMP STR uvádí, že v daném případě stavební úřad usnesením 

č.j. P4/086015/18/OST/FATU ze dne 25.6.2018 spojil územní řízení o umístění stavby nazvané 

„Hodkovičky Nad řekou“ na pozemcích parc.č. 82/4, 83/4, 91/1, 91/3, 91/4, 91/5, 92/2, 94/1, 

98/3, 101/10, 922/1, 922/10, 999/1, 1046/1 a 1056/1, k.ú. Hodkovičky, s územním řízením 

o změně využití území na pozemcích parc.č. 91/1, 91/3, 91/4, 91/5, 92/2, 94/1, 98/3, 101/10, 

922/1 a 922/10, k.ú. Hodkovičky, spočívající v hrubých terénních úpravách, zřízení zemního 

valu, parku včetně dětského hřiště a rozlivového území včetně tůně a v odvodnění území, se 

správním řízením o povolení výjimek z obecných požadavků na výstavbu, s územním řízením 

o umístění stavby veřejného vodovodu na pozemcích parc.č. 852/1, 1038/1, 1041/2, 1046/1, 
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1056/1, k.ú. Hodkovičky, se stavebním řízením o povolení stavby veřejného vodovodu 

na pozemcích parc.č. 852/1, 1038/1, 1041/2, 1046/1, 1056/1, k.ú. Hodkovičky. Zahájení tohoto 

spojeného řízení oznámil opatřením č.j. P4/085420/18/OST/FATU ze dne 26.6.2018, s tím, 

že ve věci nařídil ústní jednání na den 7.8.2018, mimo řízení o povolení výjimek z obecných 

požadavků na výstavbu, kdy stanovil lhůtu k uplatnění námitek účastníků ve lhůtě do 7.8.2018.  

 

Toto oznámená stavební úřad doručoval účastníkům řízení o umístění stavby a účastníkům 

řízení o změně využití území „dle ust. § 85 odst. 1 a 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona 

v souvislosti s ust. 87 odst. 1 stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu v souvislosti 

s ust. § 144 odst. 6 správního řádu“, tj. hlavním, jmenovitě určeným účastníkům, jednotlivě, 

dle „ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou v souvislosti s ust. § 87 stavebního 

zákona dle ust. § 25 odst. 1 a ust. § 144 odst. 1, 2 a 6 správního řádu“, tj. vedlejším účastníkům 

identifikovaným parcelními čísly pozemků, jejichž jsou vlastníci, veřejnou vyhláškou.  

 

Účastníkům správního řízení o povolení výjimek z obecných požadavků na výstavbu stavební 

úřad uvedené oznámení doručoval pouze zástupci žadatele (VERANO REAL k.s.), a to FINEP 

CZ a.s. 

 

Účastníkům územního řízení o umístění stavby veřejného vodovodu „dle ust. § 85 odst. 1 

stavebního zákona a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona v souvislosti s ust. § 87 odst. 1 

stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu v souvislosti s ust. § 144 odst. 6 správního 

řádu“, tj. hlavním jmenovitě určeným účastníkům, stavební úřad uvedené oznámení doručoval 

jednotlivě, dle „ ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona veřejnou vyhláškou v souvislosti 

s ust. § 87 stavebního zákona dle ust. § 25 odst. 1 a ust. § 144 odst. 1,2 a 6 správního řádu“, 

tj. vedlejším účastníkům identifikovaným parcelními čísly pozemku, jejichž jsou vlastníci, 

oznámení doručoval veřejnou vyhláškou. 

 

Účastníkům stavebního řízení o povolení stavby veřejného vodovodu „dle ust. § 109 

stavebního zákona“, tj. hlavnímu účastníkovi řízení, v daném případě spol. Pražské vodovody 

a kanalizace, a.s., stavební úřad oznámení doručoval jednotlivě, dle ust. § 25 odst. 1 v souladu 

s ust. § 144 odst. 2 správního řádu“ vedlejším účastníkům oznámení doručoval veřejnou 

vyhláškou s tím, že jednotlivě identifikoval vlastníky a správce inženýrských sítí, účastníky 

z titulu vlastnictví sousedních pozemků a staveb na nich identifikoval označením parcelního 

čísla pozemku, jehož jsou vlastníci.  

 

Z výše uvedeného způsobu doručování je nepochybně zřejmé, jakým způsobem stavební úřad 

určil okruh účastníků jednotlivých druhů řízení, spojených do společného řízení. Odvolatel 

MUDr. Richard Frajer, je spoluvlastníkem pozemků 96/3 a 96/9, k.ú. Hodkovičky, a budovy 

č.p. 519 na pozemku parc.č. 96/9, k.ú. Hodkovičky. 

 

Z uvedeného rozdělovníku oznámení o zahájení společného řízení vyplývá, že MUDr. Richard 

Frajer byl stavebním úřadem určen jako vedlejší účastník územního řízení o umístění stavby 

„Hodkovičky Nad řekou“ a územního řízení o změně využití území, postavení vedlejšího 

účastníka v ostatních řízeních mu nebylo přiznáno.  
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MUDr. Richard Frajer podáním evidovaným pod č.j. 103084/18 ze dne 6.8.2018 uplatnil proti 

uvedenému záměru v území, projednávanému ve společném řízení, námitky. V obsahu tohoto 

podání charakteru formuláře uvedl, že je účastníkem všech řízení spojených do společného 

řízení, že navrhovanou stavbou jsou dotčena jeho vlastnická práva narušením pohody bydlení 

především v důsledku zhoršení životního prostředí v dané lokalitě, v dané lokalitě by v důsledku 

stavby došlo ke změně charakteru nejbližšího okolí jeho nemovitostí, k navýšení dopravní 

zátěže s důsledkem zvýšení hluku, prašnosti, emisí, ve výsledku by došlo ke snížení hodnoty 

jeho nemovitostí. 

 

V daném případě ve společném řízení byly projednávány a posuzovány tři územní řízení, a to 

řízení o umístění stavby souboru bytových domů „Hodkovičky Nad řekou“, řízení o změně 

využití území a řízení o umístění veřejného vodovodu. Stavební úřad posoudil, že odvolateli 

přísluší postavení účastníka územního řízení o umístění stavby „Hodkovičky Nad řekou“ 

a řízení o změně využití území (žadatel VERANO REAL k.s.), není však účastníkem řízení 

o umístění stavby vodovodu (žadatel Pražské vodovody a kanalizace, a.s.). 

 

Ve společném řízení bylo projednávána a posuzována žádost o vydání stavebního povolení 

stavby vodovodu (žadatel Pražské vodovody a kanalizace, a.s.). Stavební úřad posoudil, 

že odvolatel není účastníkem tohoto řízení. 

 

Ve společném řízení pak byla rovněž projednávána a posuzována žádost o povolení výjimky 

z ust. čl. 8 odst. 2 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy, o obecných technických požadavcích 

na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (OTPP), pro odstupovou 

vzdálenost navrhovaných staveb bytových domů označených „AB“ a „D“ a odstupovou 

vzdálenost navrhovaných staveb bytových domů označených „AB“ a „C“. Stavební úřad 

posoudil, že odvolatel není účastníkem tohoto řízení. 

 

MHMP STR uvádí, že ust. § 140 správního řádu v obecné rovině upravuje institut společného 

řízení a v ust. § 140 odst. 1 stanoví možnost spojit různá řízení, k nimž je správní orgán 

příslušný, pokud se týkají téhož předmětu řízení nebo spolu jinak věcně souvisejí anebo 

se týkají týchž účastníků, nebrání-li tomu povaha věci, účel řízení anebo ochrana práv 

nebo oprávněných zájmů účastníků, ust. § 140 odst. 2 pak stanoví, že správní orgán vede 

společné řízení i o společné žádosti více žadatelů nebo o společné žádosti týkající se téhož 

předmětu řízení nebo jinak věcně souvisejících otázek, společné řízení zahrnuje i vydání 

podmiňujícího úkonu, k němuž je správní orgán příslušný. Z uvedeného vyplývá, že správní řád 

v ust. § 140 odst. 1 stanoví důvody, které umožňují „správní orgán může …spojit“ spojení 

původně samostatných řízení, a to v jejich jakékoli fázi, za předpokladu, že tímto spojením 

nevznikne nebezpečí újmy některému z účastníků. Posouzení, zda taková řízení budou spojena, 

je na správním uvážení správního orgánu.  Z ust. § 140 odst. 2 správního řádu však vyplývá 

povinnost správního orgánu vést společné řízení o společné žádosti více žadatelů nebo 

o společné žádosti ve stejné věci, což vyplývá z formulace uvedeného ustanovení „správní 

orgán vede společné řízení“. Ustanovení § 140 odst. 6 správního řádu „otázka, kdo je 

účastníkem, se pro účely uplatnění § 27 odst. 1 ve společném řízení posuzuje tak, jakoby řízení 



5/ 8                                Č.j. MHMP 1392820/2020 

probíhala samostatně“ se prioritně váže na uvedené ust. § 140 odst. 2, v případě, že došlo ke 

spojení řízení dle ust. § 140 odst. 1, která mají rozdílné hlavní účastníky uvedené v § 27 odst. 1, 

i na takové řízení. Z ust. § 140 odst. 6 správního řádu nikterak nevyplývá, že ve společném 

řízení se sjednocuje okruh vedlejších účastníků. Vedlejší účastenství v řízení správní řád striktně 

váže na přímé dotčení práv a povinností osob (§ 27 odst. 2) a na určení zvláštním zákonem 

(§ 27 odst. 3). Stavební zákon je vůči správnímu řádu právním předpisem zvláštním, na základě 

principu subsidiarity má jeho právní úprava přednost před obecnou právní úpravou stanovenou 

správním řádem. Ve vztahu k posouzení účastenství v řízeních podle stavebního zákona MHMP 

STR uvádí, že řízení bylo zahájeno před účinností zákona č. 225/2017 Sb., o změně stavebního 

zákona a dalších souvisejících zákonů, tedy na základě ust. Čl. II odst. 10 uvedeného zákona, je 

věc posuzována podle znění dosavadních právních předpisů, tj. stavebního zákona před změnou 

zákonem č. 225/2017 Sb. (dále je stavební zákon).  

 

Dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona je vedlejším účastníkem územního řízení vlastník 

pozemku, na kterém má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má k tomuto pozemku jiné věcné 

právo; osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním 

pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno; osoby, 

o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Z uvedeného vyplývá, že odvolatel nesplňuje 

žádný z výše uvedených titulů pro účastenství v územním řízení o umístění stavby vodovodu 

na pozemcích parc.č. 852/1, 1038/1, 1041/2, 1046/1, 1056/1, k.ú. Hodkovičky. Jak vyplývá 

z katastrální mapy, pozemky uvedeného stavebního záměru, ve vlastnictví obce Hlavní město 

Praha, se nacházejí v takové vzdálenosti od nemovitostí ve vlastnictví odvolatele, že k přímému 

dotčení jeho vlastnických práv nemůže dojít. Navíc, jak uvádí stavební úřad v přezkoumávaném 

usnesení, jedná se o podzemní stavbu, která nevytváří žádné trvalé negativní vlivy, které by 

mohly zatěžovat okolí. MHMP STR se ztotožňuje se správním uvážením stavebního úřadu, 

že odvolatel nesplňuje podmínky pro účastenství v tomto řízení.  

 

Dle ust. § 109 stavebního zákona je účastníkem stavebního řízení stavebník, vlastník stavby 

na níž má být provedena změna, vlastník pozemku na kterém má být stavba prováděna, či ten, 

který má k tomuto pozemku jiné věcné právo, tito vlastníci mají postavení účastníka pouze při 

splnění požadavku přímého dotčení jejich práv v souvislosti s prováděním stavby, dále jsou 

účastníky stavebního řízení vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být 

jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, dále ten, kdo má k sousednímu 

pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu a toto právo může být prováděním 

stavby přímo dotčeno, a osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. S ohledem na již 

výše uvedené k otázce účastenství odvolatele v územním řízení o umístění stavby vodovodu, 

je nepochybné, že nesplňuje žádný z požadavků na účastenství ve stavebním řízení o povolení 

stavby předmětného vodovodu. MHMP STR se zcela ztotožňuje se správním uvážením 

stavebního úřadu uvedeným v obsahu přezkoumávaného usnesení. 

 

Dle ust. § 27 správního řádu je účastníkem správního řízení o žádosti, v daném případě řízení 

o povolení výjimky z ust. čl. 8 odst. 2 OTPP, žadatel a další dotčené osoby, na které se 

pro společenství práv a povinností s žadatelem musí vtahovat rozhodnutí správního orgánu, 

další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech 
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a povinnostech, a osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon. V daném případě jsou předmětem 

řízení o povolení výjimky z odstupových vzdáleností staveb, navrhované stavby v souboru 

staveb a odstupy mezi nimi (jak uvedeno výše). Tyto odstupy se nikterak nedotýkají práv nebo 

povinností odvolatele, tedy není důvod pro její zařazení od okruhu účastníků tohoto řízení. 

MHMP STR se ztotožňuje se správním uvážením stavebního úřadu, uvedené v obsahu 

přezkoumávaného usnesení. 

 

Odvolací námitka byla posouzena jako nedůvodná. 

 

K odvolací námitce, v jejímž obsahu je uvedeno, že se cítí být přímo dotčen na svém 

vlastnickém právu k sousedním nemovitostem, ve vztahu k řízení o povolení výjimek je přímo 

dotčen tím, že je umožněna hustší, kapacitnější zástavba, což sebou přinese zvýšení kapacity 

daného území, nárůst dopravního zatížení, MHMP STR uvádí, že z obsahu předloženého 

správního spisu bylo zjištěno, že povolená výjimka z ust. čl. 8 odst. 2 OTPP se týká odstupové 

vzdálenosti mezi navrhovaným bytovým domem „AB“ a „D“ tak, že odstup má být v hodnotě 

20,75 m namísto OTPP požadované vzdálenosti 22,41 m, a odstupové vzdálenosti mezi 

navrhovaným bytovým domem „AB“ a „C“ tak, že odstup má být v hodnotě 21,40 m namísto 

OTPP požadované vzdálenosti 23,99 m. Snížení odstupové vzdálenosti v hodnotě max. 2,5 m 

není dle názoru MHMP STR způsobilé zásadním způsobem ovlivnit kapacitu řešení celkového 

stavebního záměru, nicméně toto posuzování MHMP STR přísluší v řízení o odvolání ve věci 

samé. V daném případě je nyní předmětem hodnocení otázka, zda odvolatel splňuje zákonné 

požadavky na přiznání postavení účastníka správního řízení o povolení předmětných výjimek. 

Jak již uvedeno výše, odvolatel nemůže být povolením uvedených výjimek přímo dotčen na 

svých právech a povinnostech, tedy mu postavení účastníka nemůže příslušet. Odvolací námitka 

byla posouzena jako nedůvodná.  

 

K odvolací námitce, v jejímž obsahu je uvedeno, že umístění a stavební povolení ve věci stavby 

vodovodu se přímo dotýká vlastnického práva odvolatele k vlastněným nemovitostem, a to tím, 

že stavba vodovodu bude omezovat obslužnost dané oblasti, bude zatěžovat hlukem a prašností 

ze stavby, staveništní technikou a dopravou potřebnou pro danou stavbu, MHMP STR uvádí, 

že z obsahu doloženého správního spisu vyplývá, že stavba vodovodu má být situována i na 

pozemku parc.č. 1056/1, k.ú. Hodkovičky, což je komunikace V Mokřinách. Stavební záměr 

vodovodu není v komunikaci V Mokřinách situován tak, aby přímo zasahoval do výkonu 

vlastnického práva odvolatele k pozemku parc.č. 96/3 a 96/9, a budově č.p. 519. Skutečnost, že 

provádění stavby nepřímo do určité míry omezí zvyklosti odvolatele, jako je dočasné omezení 

provozu na komunikaci V Mokřinách, či jevy související s vlastním prováděním stavby, není 

přímým dotčením jeho vlastnických práv, a tedy není důvodem pro jeho zařazení do okruhu 

účastníků územního a stavebního řízení. Odvolací námitka byla posouzena jako nedůvodná.     

 

Na základě přezkoumání věci MHMP STR dospěl k závěru, že usnesení stavebního úřadu 

č.j. P4/133887/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018 nevykazuje vady, které by odůvodňovaly jeho 

zrušení. Proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno. 
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P o u č e n í  o  o d v o l á n í :  

Proti tomuto rozhodnutí o odvolání se podle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat. 

Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v právní moci, jestliže bylo oznámeno všem 

odvolatelům a účastníkům uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu. 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                  

Ing. Markéta Vacínová 

ředitelka odboru 

podepsáno elektronicky 
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Rozhodnutí se doručuje: 

I. účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu: 

1. MUDr. Richard Frajer, IDDS: d8mgf3t 

 trvalý pobyt: V Mokřinách č.p. 519/22, Praha 4-Hodkovičky, 147 00  Praha 47 

  

II. ostatní: 

2. Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, IDDS: ergbrf7 

 sídlo: Antala Staška č.p. 2059/80b, Krč, 140 00  Praha 4 

 

III. na vědomí: 

3. MHMP STR/Fr 
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