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Věc: Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1 
 
 

Podáním, které Magistrát hl. m. Prahy, odbor stavební a územního plánu (dále jen 
MHMP SUP) obdržel dne 3.3.2015, žádáte o dodání kompletní dokumentace pro územní 
řízení na stavbu  nazvanou „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1“ 
v elektronické podobě a o zrušení termínu veřejného ústního jednání a jeho posunutí o cca 1 -
2 měsíce z důvodu řádného připomínkování stavby SOKP 511. 

Především je třeba uvést, že stavba silničního okruhu kolem Prahy, stavba 511 
Běchovice – dálnice D1 (dále jen SOKP 511) je projednávána od roku 2008, přičemž se v této 
věci uskutečnila již dvě veřejná ústní jednání, účastníci řízení i veřejnost se tedy již měli 
možnost se stavbou seznámit. V oznámení o pokračování v řízení je uvedeno, co bylo v této 
věci doplněno. Nejedná se tedy o nové projednání žádosti o umístění celé stavby SOKP 511, 
ale pouze o projednání jejího doplnění. 

Podle § 87 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění zákona č. 191/2008 Sb. (dále jen stavební zákon), Stavební úřad 
oznámí zahájení územního řízení a k projednání žádosti nařídí veřejné ústní jednání, je-li to 
účelné, spojí jej s ohledáním na místě; konání veřejného ústního jednání oznámí nejméně 15 
dnů předem. Tento zákonem stanovený požadavek byl splněn. 

MHMP SUP tedy s ohledem na výše uvedené neshledává žádost důvodnou. Kromě toho 
se v daném případě jedná o řízení se značným počtem účastníků řízení a není tedy možné 
vnášet do řízení nedůvodný zmatek rušením veřejného ústního jednání. Aby byla veřejnost 
a účastníci řízení informováni o průběhu řízení v souladu se zákonem, muselo by být 
oznámení o zrušení veřejného ústního jednání zveřejněno stejným způsobem jako oznámení 
o pokračování řízení, a to je, a bylo i v době doručení žádosti, nereálné. Žádosti o zrušení 
termínu veřejného ústního jednání a jeho posunutí není možné vyhovět. 

Stejně tak nelze vyhovět Vaší žádosti o zaslání kompletní dokumentace pro územní 
řízení v elektronické podobě, protože MHMP SUP takovou dokumentaci nemá k dispozici. 
MHMP SUP má v souladu s ust. § 86 odst. 2 písm. d) stavebního zákona a § 3 
vyhl. č. 503/2006 Sb., ve znění před novelou vyhl. č.63/2018 Sb. dokumentaci pro umístění 
stavby v tištěné podobě a účastnící řízení byli poučeni o možnosti nahlížení. 
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Pro úplnost MHMP SUP upřesňuje, že v územním obvodu městské části Praha 20 není 
stavba SOKP 511 navrhována. 

 

 
Ing. Markéta Vacínová 

vedoucí oddělení metodiky 
odboru stavebního a územního plánu 
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