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VYJÁDŘENÍ 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 

Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný 

podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhlášky č.55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává 

Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon InfZ“), na základě žádosti, kterou dne 27.01.2020 podala  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  

 

která se týká informace ve věci nahlížení do spisu záměru s názvem „Optimalizace trati Praha Smíchov 

(mimo) – Černošice (mimo), varianta nadjezd“.  

V podání ze dne 27.01.2020 je uvedeno 10 bodů o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 

106/1999 Sb.  

1. Z jakého důvodu bylo Václavovi Burlemu umožněno nahlédnutí do spisu Územního řízení? 

2. Umožnila Městská část Prahy 16 Václavovi Burlemu nahlédnutí do spisu Územního řízení z 

důvodu, že jej považovala za účastníka Územního řízení? 

3. Jakým způsobem zkoumala Městská část Prahy 16 důvody, na základě kterých mohl být Václav 

Burle účastníkem Územního řízení? 

4. Na základě jakého konkrétního ustanovení právních předpisů byl Václav Burle považován za 

účastníka územního řízení? 

5. Na základě jakých podkladů Městská část Prahy 16 posoudila, že je Václav Burle účastníkem 

Územního řízení? 
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6. Jaké podklady Václav Burle předložil a/nebo na jaké podklady Václav Burle odkázal za účelem, 

aby mu bylo umožněno nahlédnutí do spisu Územního řízení? V případě, že takové byly 

předloženy, žádáme, abyste nám poskytli jejich kopie. 

7. Pokud bylo Václavovi Burlemu přiznáno postavení účastníka na základě ustanovení § 85 odst. 2 

písm. b) zák. č. 183/2006 Sb., žádáme o sdělení, jaké právo Václava Burleho může být územním 

rozhodnutím vydaným v Územním řízení dotčeno a z jakého důvodu může být dotčeno. 

8. Měla Městská část Prahy 16 k dispozici listiny prokazující právo dle předchozího bodu 7.? Pokud 

ano, žádáme, abyste nám poskytli jejich kopie. 

9. Je v současné chvíli považován Václav Burle jako účastník Územního řízení? Pokud ano, jaký 

právní důvod mu k tomu svědčí? 

10. Bylo vydáno usnesení o tom, že je Václav Burle účastníkem Územního řízení? Pokud ano, 

žádáme, abyste nám poskytli jeho kopií. 

Žádáme o poskytnutí informací elektronicky na emailovou adresu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

K výše uvedeným bodům stavební úřad sděluje: 

Osoba Václav Burle s trvalým bydlištěm na území Velké Chuchle, Starochuchelská 76/12 přišel jako 

občan Městské části Praha Velká Chuchle nahlédnout do spisu a dokumentace stavby dne 16.12.2019. O 

nahlížení sepsal stavební úřad protokol, který je součástí spisu.  

Stavba nadjezdu je veřejně prospěšnou stavbou nahrazující čtyřkolejný železniční přejezd s nevyhovující 

navazující křižovatkou v oblasti ulic Starochuchelská, Dostihová, Radotínská a Mezichuchelská.    

Vzhledem k významnosti veřejně prospěšné stavby nadjezdu a jeho širokého dopadu na velkou část 

občanů žijících na územní části Velké Chuchle, stavební úřad umožnil občanovi Velké Chuchle nahlížení 

do spisu.   

Dle § 27 odst. 2 správní řád jsou účastníky další osoby pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve 

svých právech nebo povinnostech.  Dle § 28 správního řádu bude v pochybnostech považován i ten, kdo 

tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže jeho opak. Dle § 7 správního řádu mají dotčené osoby při 

uplatňování svých procesních práv rovné postavení.  

V průběhu řízení stavební úřad neustále vyhodnocuje okruh účastníků řízení. Dle názoru stavebního 

úřadu má občan žijící na území Městské části Velká Chuchle možnost seznámit se s podklady veřejně 

prospěšné stavby, která se týká velké části tohoto území s dopravním přesahem i do okolních částí Prahy.  

Stavební úřad nepožadoval po nahlížející osobě žádné listiny, nebylo vydáno žádné usnesení o 

účastenství. Ve dnech 08.01.2020, 31.01.2020 a 10.02.2020 nahlížela do spisu zplnomocněná osoba 

z advokátní kanceláře PLICKA & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o. s pořízením kopií na mobilní 

zařízení celého spisu. Žádné další listiny ohledně osoby pana Václava Burle neexistují. Pan Václav Burle 

jako účastník nevystupuje.   

 

 

 

 

Ing. Lenka Böhmová 

vedoucí odboru 

  

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) : 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 


