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ROZHODNUTÍ 

 

Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební a územního plánu, jako odvolací správní 

orgán, příslušný dle ustanovení § 81 odst. 3 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

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

ve znění pozdějších předpisů, ve věci odvolání, které podali 

Tomáš Olehla, nar. 26.6.1980, Jenišovská 1161/6, Praha 5, René Teuber, nar. 29.4.1956, 

Návazná 1161/37, Praha 6, Richard Olehla, nar. 29.3.1976, Jenišovská 1161/6, Praha 5, 

Alena Zelená, nar. 22.11.1976, Mezitraťová 234/3, Praha 9, Pavel Mrázek, nar. 2.3.1972, 

Nuselská 1497/70, Praha 4, Alena Mrázková, nar. 15.7.1972, Nuselská 1497/70, Praha 4, 

Luisa Sychrovská, nar. 8.11.1975, Tolstého 690/5, Praha 10, Jan Mikeš, nar. 12.10.1973, 

Na Václavce 1161/28,  Praha 5, Ing. Ondřej Sychrovský, nar. 8.11.1975, Lublaňská 

507/8, Praha 2, které zastupuje Ing. Hana Joklová, IČO 40689832, U mydlárny 112/9,           

Praha 5, ( dále jen „odvolatelé“)  

proti usnesení, které vydal dne 15.9.2014 Úřad městské části Praha 5, odbor stavební a 

infrastruktury (dále jen "stavební úřad") pod č.j. OSI.Koš.p.1475/204-20772/2011-Pka-Z, 

kterým bylo podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu zastaveno řízení o žádosti 

odvolatelů o prodloužení lhůty k doplnění žádosti  o umístění stavby  nazvané  

„Řadové bytové domy Košíře“  

na pozemku parc. č. 1475/1, 1475/169, 1475/204, 1475/205, 1475/206, 1475/207, 1475/208, 

1475/209, 1475/210, 1475/247, 1475/413, 1479/103 v katastrálním území Košíře,  

rozhodl podle § 92 odst. 1 správního řádu takto: 

 

Odvolání proti usnesení stavebního úřadu 

s e   j a k o   o p o ž d ě n é   z a m í t á . 

 

O d ů v o d n ě n í :  

Stavební úřad vydal dne 15.9.2014 pod č.j. OSI.Koš.p.1475/204-20772/2011-Pka-Z usnesení 

popsané  ve výroku tohoto rozhodnutí.  Proti tomuto usnesení podali odvolatelé odvolání.  
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Odvolací správní orgán ze správního spisu zjistil, že odvoláním napadené usnesení bylo 

doručováno zástupkyni  odvolatelů Ing. Haně Juklové. Písemnost byla v souladu 

s ustanovením § 23 správního řádu uložena na poště dne 12.9.2014. Ustanovení § 24 odst. 1 

správního řádu stanoví: „Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode 

dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou 

posledním dnem této lhůty.“ Posledním dnem lhůty podle citovaného ustanovení byl dne 

22.9.2014.  Podle ustanovení § 83 odst. 2 správního řádu „odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne 

oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, 

co bylo rozhodnutí vydáno. Bylo-li odvolání podáno před oznámením rozhodnutí odvolateli, 

platí, že bylo podáno v první den odvolací lhůty.“ Posledním dnem lhůty pro podání odvolání 

tedy byl 7.9.2014. Odvolání bylo podáno dne 13.10.2014. Odvolání je tedy opožděné.   

Dle ust. § 92 věty první správního řádu odvolací správní orgán opožděné nebo nepřípustné 

odvolání zamítne. S ohledem na tuto skutečnost tedy rozhodl odvolací správní orgán tak, jak 

je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí o odvolání.   

Dle ust. § 92 věty druhé a násl. správního řádu jestliže rozhodnutí již nabylo právní moci, 

odvolací správní orgán následně zkoumá, zda nejsou dány předpoklady pro přezkoumání 

rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí. 

Shledá-li předpoklady pro zahájení přezkumného řízení, pro obnovu řízení nebo vydání 

nového rozhodnutí, posuzuje se opožděné nebo nepřípustné odvolání jako podnět 

k přezkumnému řízení nebo žádost o obnovu řízení nebo žádost o vydání nového rozhodnutí. 

O výsledku přezkoumání budou odvolatelé  vyrozuměni  samostatným opatřením. 
 

 

 

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. 

 

 

 

 
otisk úředního razítka 

 

 

Ing. Markéta Vacínová 

vedoucí oddělení metodiky 

odboru stavebního a územního plánu 

  

 

Obdrží: 

I. účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu a odvolatel, doporučeně, fyz. os. do vl. 

rukou 

1. Ing. Hana Joklová, U mydlárny č.p. 112/9, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 

 zastoupení pro: Tomáš Olehla, Jenišovská 1161/6, Praha 5-Košíře, 158 00  Praha 58 

 zastoupení pro: René Teuber, Návazná 1161/37, Praha 6-Suchdol, 165 00  Praha 620 

 zastoupení pro: Richard Olehla, Jenišovská 1161/6, Praha 5-Košíře, 158 00  Praha 58 

 zastoupení pro: Alena Zelená, Mezitraťová 234/3, 190 00  Praha 9-Hrdlořezy 
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 zastoupení pro: Pavel Mrázek, Nuselská 1497/70, 140 00  Praha 4-Nusle 

 zastoupení pro: Alena Mrázková, Nuselská 1497/70, 140 00  Praha 4-Nusle 

 zastoupení pro: Luisa Sychrovská, Tolstého 690/5, Praha 10-Vršovice, 101 00  Praha

 zastoupení pro: Jan Mikeš, Na Václavce 1161/28, 150 00  Praha 5-Smíchov 

 zastoupení pro: Ing. Ondřej Sychrovský, Lublaňská 507/8, 120 00  Praha 2-Vinohrady 

2. Hlavní město Praha zastoupené Institutem plánování a rozvoje HMP, IDDS: c2zmahu 

 sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Nové Město, 128 00  Praha 28 

 

  

II. ostatní 

3. Úřad městské části Praha 5, úřední deska, IDDS: yctbyzq 

 sídlo: náměstí 14. října č.p. 1381/4, Smíchov, 150 00  Praha 5 

4. Magistrát hlavního města Prahy, úřední deska, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-

Staré Město 

5. Úřad městské části Praha 5, odbor stavební a infrastruktury, náměstí 14. října č.p. 1381/4, 

Smíchov, 150 00  Praha 5 + příloha : spis 

 

III. na vědomí 

MHMP SUP - spis 
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