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Vážený pane premiére, vážená vládo,
obracíme se na vládu České republiky, která je po materiální stránce vrcholným orgánem výkonné moci, se žádostí
o ř ešení problematiky Územního plánu hl. mě sta Prahy.
Územní plán rajónu Pražské stř edoč eské aglomerace byl schválen usnesením vlády č .155 ze dne 23.č ervna
1976 společ ně se smě rnicemi závaznými pro realizaci územních plánu nižšího stupně .
Usnesením vlády č .23 ze dne 21.ledna 1986 byl schválen územní plán Hlavního mě sta Prahy, kterým byly
zároveň vymezeny závazné a smě rné č ásti územního plánu, uvedené ve Smě rnicích pro uspoř ádání území Hlavního
mě sta Prahy, které je př ílohou tohoto usnesení.
Usnesením vlády č .24 ze dne 21.ledna 1986 byly schváleny změ ny a doplň ky Územního plánu rajónu
Pražské stř edoč eské aglomerace vč etně závazných smě rnic pro provedení tě chto změ n a doplň ků .
Usnesením vlády č .516/95 ze dne 13.zář í 1995 byl schválen 2.doplně k Územního plánu rajónu Pražské
stř edoč eské aglomerace schváleného dř ívě jšími usneseními vlády, tímto usnesením byl zároveň schválen návrh
nař ízení vlády, kterým byl 2.doplně k závazné č ásti Územního plánu rajónu Pražské stř edoč eské aglomerace
vyhlášen.
Tímto postupem byl Územní plán Pražské stř edoč eské aglomerace definitivně v celém zně ní a v souladu
s tehdy platnou právní úpravou stavebního ř ádu př ijat, vč etně závazných a smě rných č ástí územního plánu Hlavního
mě sta Prahy.
Jiné usnesení vlády, kterým by se dř ívě jší usnesení vlády rušila, nebylo př ijato a tedy z principu právní
kontinuity a právní jistoty jsou stále platná.
Vyhlášení závazné č ásti velkého územního celku př íslušelo př i platnosti tehdejší právní úpravy pouze vládě
a to obligatorně , formou nař ízení vlády, tedy vyžadovalo schválení vládou.
Z dů vodu, že Územní plán rajonu Pražské - stř edoč eské aglomerace byl po materiální stránce, de iure,
velkým územním celkem, byl v souladu se zákonem př ijímán jediným zákonným způ sobem, na základě rozhodovací
č innosti vlády.
V rozporu s tě mito skuteč nostmi bylo př ijato usnesení Zastupitelstva hl. mě sta Prahy č .10/05 ze dne 9.zář í
1999, kterým bylo uloženo tehdejší radě ZHMP vyhlásit závaznou č ást Územního plánu sídelního útvaru hlavního
mě sta Prahy obecně závaznou vyhláškou hl. mě sta Prahy.
Př ijetí tohoto územního plánu probíhalo na základě výjimky, kterou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
udě lilo na základě oprávně ní, vyplývajícího z č l. II bod 1 zákona č .83/1998 Sb., kterým se mě nil zákon
č .50/1976 Sb., stavební ř ád.
Tímto postupem nebyl v souladu s novou právní úpravou posouzen soulad nižšího územního plánu
s územním plánem velkého územního celku.
Nový územní plán hl. mě sta Prahy se tímto nestandardním postupem dostal do př íkrého rozporu
s Územním plánem Pražské - stř edoč eské aglomerace př ijatým vládou ČR.
Domníváme se, že udě lení výjimky z pů sobnosti a úč innosti zákona je ustanovením znač ně zneužitelným a
vyvolávajícím dojem možnosti obcházení zákona.
dě lení výjimky je navíc vázáno na znač nou odů vodně nost př ípadu, v tomto př ípadě nebyla tato
odů vodně nost prokázána.
Ústř ední orgán státní správy, MMR ČR, byl navíc podle našeho názoru povinen př edložit projednávání
Územního plánu hlavního mě sta Prahy vládě ČR tak, aby nedošlo k zásadnímu rozporu mezi stále platným

rozhodnutím vrcholného orgánu výkonné moci povolaného v této věci rozhodnout a rozhodnutím obce v př enesené
pů sobnosti.
Zvláště okolnost, že k př ijetí nového územního plánu hlavního města Prahy jako obce došlo těsně př ed
úč inností z dů vodu dlouhé legisvakance již platného zákona, jehož úč inností se hl. město Praha stalo vyšším
územním celkem se zvláštním Statutem, toto př ijetí ještě více zpochybň uje.
V celém ř ízení shledáváme znač ná právní pochybení, zejména ve vztahu k principů m a zásadám správního
práva, které byly ignorovány.
Domníváme se , že veř ejná správa je záměrná č innost sledující veř ejné cíle a měla by být vykonávána
v souladu s principy a zásadami správního práva, ve veř ejném zájmu a nikoli v zájmu pouze urč itých skupin.
Veř ejná správa musí mít vždy zákonný základ a proto se domníváme, že vydání obecně závazné vyhlášky
jako místně externího normativního aktu, který se vztahuje na adresáty stojící vně správního orgánu, musí
respektovat zákony a ostatní obecně závazné právní př edpisy a v jejich mezích usnesení vlády a směrnice ústř edních
orgánů státní správy, v tomto př ípadě směrnice vydané vládou.
Vydání obecně závazné vyhlášky v př enesené pů sobnosti na základě zmocnění zákona č .50/1976 Sb., je
v souladu s ustanovením § 24 č .odst.1 zákona č .367/1990 Sb., o obecním zř ízení, rozumí se tímto výkon státní
správy v př enesené pů sobnosti.
Vydávání obecně závazných vyhlášek je bezesporu mimoř ádně závažnou č inností obcí a proto se
domníváme, že by takovému aktu měla být věnována znač ná pozornost, aby bylo dosaženo souladu se všemi
normativními akty vyšší právní síly, které upravují nikoli záležitosti územního obvodu obce. Ve vyhlášce obce proto
nelze stanovit to, co již stanoveno je (platný Územní plán Pražské - stř edoč eské aglomerace).
Konkrétní postup obcí je navíc stanoven v Zásadách pro vydávání obecně závazných vyhlášek okresními
úř ady a obcemi ve věcech státní správy, které byly schváleny usnesením vlády Č R č .236/1991 a tyto zásady jsou v
oblasti př enesené pů sobnosti závazné.
Na základě zákona č .50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ř ádu (stavební zákon), vydává obec
vyhlášku, v níž vyhlašuje závaznou č ást schváleného územního plánu. Zastupitelstvo hl. města Prahy ovšem
nemohlo uložit radě ZHMP vydání obecně závazné vyhlášky, kterou by byly vyhlášeny jiné závazné č ásti územního
plánu, než závazné č ásti územního plánu vyhlášeného vládou.
Obecně závazná vyhláška ZHMP byla rovněž vydána na základě nikoli schváleného územního plánu, jak
stavební zákon př edpokládá, ale na základě projednání návrhu a bez dodržení legislativního procesu závazného pro
postup obce př i vydávání obecně závazných vyhlášek.
Vážený pane premiére, vážená vládo, jako zástupci obč anů městských č ástí, jimž jsme povinováni službou
ve veř ejném zájmu a v zájmu zachovávání zákonnosti každého postupu, který se bezprostř edně dotýká jejich života,
doufáme, že se vláda bude tímto podnětem v zájmu př edejití vleklým soudním sporů m z dů vodu duplicity
závazných č ástí územního plánu hl. města Prahy bezodkladně zabývat.
Žádáme vládu, aby využila veškeré právní prostř edky, které jí právní ř ád Č eské republiky př iznává, a
pokud shledá tuto stížnost jako relevantní, využila své zákonné kompetence, vyplývající ze zákona o Ústavní soudu
ve smyslu § 64 odst.2 písmo A, a podala návrh na zrušení obecně závazných vyhlášek hl. města Prahy č .32 a č .33
z 26.10.1999, které jsou ve zř ejmém rozporu s normativními akty vyšší právní síly.
Dekoncentrace výkonu veř ejné správy je bezesporu jedním ze základů demokratického zř ízení, ovšem za
př edpokladu, že není zneužívána k prosazování vlastních cílů , ale sleduje bezvýhradně veř ejné zájmy a subjekty,
na něž je výkon veř ejné správy delegován, zachovává př edevším zásadu legality.
S př átelským pozdravem
Václav Č ížek
starosta MČ Praha Suchdol

Př ílohy: - usnesení ZHMP - č .10/05/99 - 9.9.1999
- vyhlášky RHMP - č . 32 a 33/99 - 26.10.1999
- korespondence MČ Praha Suchdol s Úř adem vlády - JUDr. Rychetský - 11/01 - 04/02
- stanovisko MŽP ke konceptu ÚPN VÚC Pražského regionu str. 1 a 2- 710b/OPVŽP/02MS - 27.5.2002
- vyjádř ení MMR o neexistenci platného „Územního plánu Pražské - stř edoč eské aglomerace“
- č .j. 1192/01-33 - 21.7.2001- rekapitulace usnesení a vyjádř ení k problematice vztahů plánovacích dokumentací VÚC
stř .aglomerace a obce Prahy v trase SZ segmentu dálnič ního okruhu kolem Prahy - 30.1.2001
Na vědomí – ministř i vlády Č R

