
 

 

 

 

 

 

 

 

Ke sp. zn.  SZ P19 3195/2018 

K čj.  P19 3181/2019-OV/Šk V Praze dne 18.06.2019 

 

 

Naše zn.: 1496/4 

 

 

 

Odvolatel:   BrazdimNET s.r.o., IČ: 28515897 

   se sídlem Mratín, Starý Brázdim 1, okres Praha-východ, PSČ 25063 

 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  

 sp. zn. C 147273 

 

 

 

Zastoupen:  Mgr. Petr Hanyk, advokát, se sídlem Zborovská 49, 150 00 Praha 5 

  evidenční číslo ČAK: 09488, IDDS: kyfyiwg 

 

 

 

Účastník řízení tímto podává odvolání proti 

rozhodnutí o umístění stavby shora 

nadepsaného správního orgánu ze dne 

22.05.2019, sp. zn. SZ P19 3195/2018, čj. P19 

3181/2019-OV/Šk 

 

 

 

 

 

Jednou 

Datovou schránkou 

Plná moc v příloze 

Výpis z OR odvolatele v příloze  

Přílohy dle textu 

Městská část Praha 19 

Úřad městské části Praha 19 

odbor výstavby – stavební úřad 

Železnobrodská 825 

197 04 Praha 9 - Kbely 

 

V Praze dne 18.06.2019 

 



 

 

I. 

Dne 22.05.2019 vydal shora nadepsaný správní orgán jako stavební úřad (dále jen 

„Stavební úřad Kbely“) rozhodnutí o umístění stavby „Připojení objektů FTTS Praha Vinoř 

- 1. stavba na síť TMCZ“, na pozemcích parc. č. 1582/1, 293/1, 404/13 a 404/1, vše v k. ú. 

Vinoř – ul. Uherská a Bohdanečská v Praze 9 – Vinoři, v územím řízení vedeném pod sp. zn. 

SZ P19 3195/2018, č. j. P19 3181/2019-OV/Šk (dále jen „Rozhodnutí o umístění stavby“). 

Proti Rozhodnutí o umístění stavby tímto Odvolatel podává prostřednictvím svého 

právního zástupce, jehož plná moc je v příloze, v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 

správního řádu toto 

odvolání. 

 

Odvolatel podává toto odvolání ve lhůtě dle § 83 odst. 1 správního řádu, ačkoliv mu 

Rozhodnutí o umístění stavby nebylo řádně doručeno (k tomu viz níže v tomto odvolání). 

Odvolatel podává toto odvolání proti celé výrokové části Rozhodnutí o umístění 

stavby. 

Odvolatel podává toto odvolání z důvodu nezákonnosti Rozhodnutí o umístění stavby, 

které spatřuje v následujícím. 

 

II. 

 Stavební úřad Kbely hrubě porušil základní zásady činnosti správních orgánů a 

zasáhl tak do práv a oprávněných zájmů Odvolatele tím, že: 

(a) s odvolatelem nejednal jako s účastníkem předmětného územního řízení, ačkoliv 

Odvolatel jím prokazatelně je (byl), což zároveň Stavební úřad Kbely prokazatelně 

věděl, 

(b) neoznámil (nedoručil) mu oznámení o zahájení předmětného územního řízení,  

(c) nepoučil ho o možnosti a lhůtě, do kdy může uplatnit své námitky,  

(d) neoznámil (nedoručil) mu Rozhodnutí o umístění stavby, 

(f) upustil od ústního jednání i od ohledání na místě a prohlásil, že jsou mu „dobře 

známy poměry v území“, ačkoliv tato skutečnost je zcela v rozporu s objektivním 

stavem věci, 

(g) se spokojil s neúplnými podklady připojenými k žádosti o vydání územního 

rozhodnutí – neúplnými stanovisky vlastníků veřejné dopravní a technické 

infrastruktury ve smyslu § 86 odst. 2 písm. c) stavebního zákona a 

(h) porušil svou povinnost stanovenou mu v § 101 zákona o elektronických 

komunikacích tím, že sdělil neúplný seznam podnikatelů zajištujících veřejné 

komunikační sítě. 

 Stavební úřad Kbely výše uvedeným porušil základní právo Odvolatele na 

spravedlivý proces ve smyslu čl. 23 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a 

(popř. konkretizované jako) zásadu zákonnosti (§ 2 odst. 1 správního řádu), zásadu veřejné 

správy jako služby veřejnosti – zásadu umožnit uplatnit svá práva dotčeným osobám 



 

 

(§ 4 odst. 3 správního řádu), zásadu procesní rovnosti (§ 7 odst. 1 správního řádu) a zásadu 

materiální pravdy (§ 3 správního řádu) dále v kombinaci s porušením příslušných 

ustanovení stavebního zákona přičemž všechna tato porušení Odvolatel konkretizuje 

následovně. 

III. 

 K účastenství Odvolatele a porušení jeho práva na spravedlivý proces  

 Stavební úřad Kbely porušil právo Odvolatele na spravedlivý proces ve smyslu čl. 23 

odst. 1 Listiny základních práv a svobod konkretizované jako (a) zásada zákonnosti, (b) 

zásada umožnění uplatnění práva dotčeným osobám a (c) zásada procesní rovnosti, neboť 

s Odvolatelem nejednal jako s účastníkem řízení, ačkoliv tento účastníkem řízení ve smyslu 

§ 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona prokazatelně byl, a to z následujících důvodů. 

 Stavební úřad Kbely vydal Odvolateli rozhodnutí o umístění stavby „Optická trasa 

Vinoř, Praha 19“ dne 25.07.2016, sp. zn. SZ P19 2295/2016, čj. P19 4795/2016-OV/NO, a to 

na pozemcích parc. č. 293/1, 296/5, 344, 367, 404/1, 404/2, 404/6, 404/13, 404/16, 404/17, 

404/24, 404/36, 572/1, 1577/42, 1577/78, 1577/124, 1577/125, 1577/129, 1577/147, 

1577/148, 1577/160, 1577/174, 1582/1 v k. ú. Vinoř při ul. Bohdanečská, Velkoosecká, 

Českodubská, Semtínská, Uherská, Čeperská, v Praze 9 – Vinoři (tučně a podtrženě jsou 

uvedeny pozemky, které jsou shodné s napadeným Rozhodnutím o umístění stavby, pozn. 

Odvolatele; rozhodnutí o umístění stavby ze dne 25.07.2016, čj. P19 4795/2016-OV/NO dále 

jen „Odvolatelovo rozhodnutí o umístění stavby“), tedy ve stejné lokalitě a na stejných 

pozemcích, jako stavebníkovi T-Mobile Czech Republic, a.s., IČ: 64949681, se sídlem 

Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 

Městského soudu v Praze, sp. zn. B 3787 (dále jen „T-Mobile Czech Republic, a.s.“). 

Z výše uvedeného je zřejmé, že Odvolateli vzniklo právo na umístění své optické sítě 

na výše uvedených pozemcích, přičemž všechny pozemky uvedené v napadeném Rozhodnutí 

o umístění stavby jsou rovněž uvedeny v Odvolatelově rozhodnutí o umístění stavby.  

K optické síti odvolatele dále rovněž vzniklo ex lege ochranné pásmo ve smyslu 

§ 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění do 18.09.2016, a to 

v šíři 1,5 m po stranách krajního vedení optické sítě Odvolatele, přičemž do tohoto 

ochranného pásma bude stavebníkem T-Mobile Czech Republic, a.s.  rovněž zasaženo. 

O samotné realizaci optické sítě Odvolatele Stavební úřad Kbely rovněž 

prokazatelně ví ze své úřední činnosti, neboť v souvislosti s touto optickou sítí 

Odvolatele provedl dne 26.10.2017 kontrolní prohlídku stavby, přičemž o této kontrolní 

prohlídce musí mít prvoinstanční stavební úřad přinejmenším vedenou evidenci ve smyslu 

§ 133 odst. 5 stavebního zákona. Účelem této kontrolní prohlídky stavby optické sítě 

Odvolatele bylo „ověření souladu provádění stavby s vydaným územním rozhodnutím, čj. P19 

4795/2016-OV/NO, ze dne 25.07.2016“. V současné době je cca 95 % optické sítě Odvolatele 

stavebně-technicky dokončeno. 

Odvolatel tedy byl účastníkem předmětného územního řízení (vedeného pod sp. zn. 

SZ P19 3195/2018), neboť je vlastníkem stavby optické sítě, na které má být požadovaný 

záměr uskutečněn [§ 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona], a to na pozemcích parc. č. 293/1, 

404/1, 404/13, 1582/1 vše k. ú. Vinoř. 

Formulace „vlastníkem stavby optické sít, na které má být požadovaný záměr 

uskutečněn“ vychází z faktického stavu věci, kdy optická síť T-Mobile Czech Republic, a.s. 



 

 

povede fakticky stejnou trasou, jako vede optická síť Odvolatele a bude mj. umístěna i ve 

stejných kabelových komorách a ve stejných podchodech pod vozovkou, jako optická sít 

Odvolatele. Fyzické umístění optické sítě T-Mobile Czech Republic, a.s. na optické síti 

Odvolatele je ovšem zcela zřejmé již při porovnání projektových dokumentací obou staveb 

optických sítí (stavby Odvolatele i stavby T-Mobile Czech Republic, a.s.) a tato skutečnost 

musí být prvoinstančnímu stavebnímu úřadu známá z jeho úřední činnosti. 

S ohledem na to, že odpovědnost za vymezení účastníků řízení dopadá na Stavební 

úřad Kbely, porušil bohužel tento mj. zásadu zákonnosti tím, že (a) odvolatele za účastníka 

řízení neoznačil, (b) neoznámil mu zahájení územního řízení (§ 87 odst. 1 stavebního zákona) 

datovou zprávou, jako ostatním účastníkům dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, kteří 

disponují datovou schránkou, (c) nepoučil ho o stanovené lhůtě k uplatnění jeho námitek 

(§ 89 odst. 1 stavebního zákona) a (d) nedoručil mu územní rozhodnutí (§ 92 odst. 3 

stavebního zákona), neboť není uveden ve seznamu účastníků dle § 85 odst. 2 písm. a) 

stavebního zákona. Odvolatel se dále (e) neměl ani možnost seznámit s projektovou 

dokumentací a dalšími podklady stavebníka T-Mobile Czech Republic, a.s. 

Je až s podivem, že sám žadatel a stavebník, společnost T-Mobile Czech Republic, 

a.s., Odvolatele jako účastníka řízení ve smyslu § 86 odst. 1 stavebního zákona neoznačil, 

ačkoliv o jeho existenci (a existenci jeho optické sítě) věděl, neboť (a) měl s Odvolatelem 

dohodu, že Odvolatel společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. tuto trasu optické sítě 

vybuduje současně s vybudováním své optické sítě (T-Mobile Czech Republic, a.s. posléze od 

této součinnosti upustil), ale především (b) se ke stavbě optické sítě Odvolatele vyjadřoval 

svým stanoviskem jako vlastník veřejné technické infrastruktury, viz Odvolatelovo 

rozhodnutí o umístění stavby, str. 3 (vyjádření č. E05676/15 a E14014/16). 

Důkaz: 

- rozhodnutí Stavebního úřadu Kbely o umístění stavby „Připojení objektů FTTS Praha 

Vinoř - 1. stavba na síť TMCZ“, ze dne 22.05.2019, sp. zn. SZ P19 3195/2018, č. j. 

P 19 3181/2019-OV/Šk, 

- rozhodnutí Stavebního úřadu Kbely o umístění stavby „Optická trasa Vinoř, Praha 

19“, ze dne 25.07.2016, sp. zn. SZ P19 2295/2016, čj. P19 4795/2016-OV/NO. 

- Správní spis vedený stavebním úřadem Praha 9 – Kbely (ÚMČ Praha 19, odbor 

výstavby – stavební úřad) pod sp. zn. SZ P19 2295/2016 – nechť si vyžádá odvolací 

správní orgán 

- Oznámení o stanovení termínu provedení kontrolní prohlídky stavby ze dne 

09.10.2017, sp. zn. SZ P19 6632/2017, čj. P19 6322/2017-OV/NO 

- Správní spis vedený stavebním úřadem Praha 9 – Kbely (ÚMČ Praha 19, odbor 

výstavby – stavební úřad) pod sp. zn. SZ P19 6322/2017 – nechť si vyžádá odvolací 

správní orgán 

 

IV. 

K neúplné žádost o vydání územního rozhodnutí, resp. k neúplným podkladům k 

rozhodnutí  

 Stavební úřad Kbely dále porušil základní zásadu činnosti správních orgánů – zásadu 

zákonnosti (§ 2 odst. 1 správního řádu) tím, že se spokojil s neúplnými podklady pro 



 

 

vydání územního rozhodnutí. Odvolatel je vlastníkem veřejné technické infrastruktury 

v předmětné lokalitě a dále i provozovatelem veřejné komunikační sítě s působností mimo 

jiné i na území celého hl. města Prahy ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 Žadatel, společnost T-Mobile Czech Republic, a.s., k žádosti o vydání 

územního rozhodnutí (a) ve smyslu §  86 odst. 2 písm. c) stavebního zákona nedoložil 

stanovisko Odvolatele, jakožto vlastníka veřejné technické infrastruktury a (b) ve 

smyslu § 101 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb. nedoložil vyjádření Odvolatele, jakožto 

provozovatele veřejné komunikační sítě, o existenci nadzemních nebo podzemních vedení 

komunikačních sítí ve staveništi.  

Nadto Odvolatel sděluje, že i v rámci systému RSTI – Registru subjektů technické 

infrastruktury je, jako subjekt technické infrastruktury v předmětném katastrálním území 

Vinoř, uveden (a vždy byl) a lze mu skrze tento systém poslat žádost o vyjádření. 

 Z těchto důvodů je žádost společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. o vydání 

územního rozhodnutí nekompletní a rozhodnutí o umístění stavby mělo být vydáno jako 

rozhodnutí zamítavé (§ 92 odst. 2 stavebního zákona), nebo mělo být řízení přerušeno do 

doby doplnění žádosti ze strany společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. (§ 86 odst. 4 

stavebního zákona). 

Důkaz: 

- Výpis z evidence podnikatelů v elektronických komunikacích – BrazdimNET, 

pořadové číslo osvědčení 2653 

- Výpis údajů o subjektu technické infrastruktury BrazdimNET s.r.o. 

 

V. 

 Dle shora uvedených důvodů má Odvolatel za to, že stavebnímu úřadu nejsou dobře 

známy poměry v území a žádost neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, 

a proto nemělo být ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona upuštěno od ústního jednání a 

ohledání na místě, čímž byla rovněž porušena zásada zákonnosti. 

Pro rozhodován správního orgánu v prvním stupni je však rozhodující skutkový a 

právní stav v době vydání rozhodnutí (což implicitně plyne ze správního řádu a explicitně 

z judikatury Nejvyššího správního soudu, srov. rozsudek ze dne 07.04.2011, čj. 1 As 24/2011-

79), přičemž ke dni vydání napadeného rozhodnutí, tj. k 22.05.2019 je prokazatelné, že (a) již 

bylo vydáno Odvolatelovo rozhodnutí o umístění stavby, (b) již byla provedena kontrolní 

prohlídka stavby optické sítě Odvolatele shora nadepsaným správním orgánem a (c) žadatel 

T-Mobile Czech Republic, a.s. o optické síti Odvolatele prokazatelně věděl. 

S ohledem na shora uvedené má Odvolatel za to, že shora uvedený správní orgán ke 

dni vydání rozhodnutí nezjistil dostatečně skutkový stav věci, čímž rovněž porušil 

základní zásady činnosti správních orgánů (zásadu zákonnosti a zásadu materiální pravdy). 

VI. 

S ohledem na shora uvedené je odvolatel toho názoru, že všechny vady řízení, které 

jsou v tomto odvolání uvedeny, jsou takové intenzity, že odvolatel má důvodně za to, že tyto 

mohly a měly vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy a nelze tedy uplatnit 

ustanovení § 89 odst. 2 věta třetí správního řádu, že se k těmto vadám nepřihlíží.  



 

 

Protože žadatel o vydání územního rozhodnutí o odvolateli, jakožto účastníkovi 

předmětného řízení, věděl, resp. z jeho předchozí činnosti vědět musel a měl, není v tomto 

případě dle odvolatele prostor pro vyloučení odkladného účinku tohoto odvolání, a to 

z důvodu zlé víry žadatele. 

 

VII. 

 S ohledem na odkladný účinek tohoto odvolání zároveň odvolatel žádá Stavební úřad 

Kbely, aby zajistil, že žadatel v mezidobí do rozhodnutí o tomto odvolání předmětnou stavbu 

neumístí, aby nemuselo být zahajováno řízení o odstranění stavby, popř. aby práce spojené 

s umístěním předmětné stavby do této doby přerušil, nebo aby předmětnou stavbu neužíval. 

 

VIII. 

Vzhledem k výše uvedenému žádá odvolatel, aby odvolací správní orgán 

Rozhodnutí o umístění stavby (a) zrušil a řízení zastavil dle § 90 odst. 1 písm. a) 

správního řádu, nebo (b) zrušil a věc vrátil k novému projednání shora uvedenému 

správnímu orgánu dle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu. 

 

 

 

BrazdimNET s.r.o.  


