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Žádost o povolení nahlížení do spisu 

I. Název požadovaného spisu k nahlížení: Opatření obecné povahy - Metropolitní 

plán hl. m. Prahy 

II. Rozsah požadovaného úkonu 

Požadujeme nahlížet do všech částí spisu, včetně: 

- Soupisky (včetně termínu, kdy byly do spisu jednotlivé části vloženy) 

-  komunikace mezi pořizovatelem a zpracovatelem,  

- pořizovatelem a ministerstvem pro místní rozvoj nebo ministerstvem životního 

prostředí 

- pořizovatelem a dotčenými orgány 

- dotčenými orgány a zpracovatelem 

- zpracovatelem a ministerstvem pro místní rozvoj nebo ministerstvem životního 

prostředí 

- pořizovatelem a Zastupitelstvem hl. m. Prahy a Radou hl. m. Prahy 



- zpracovatelem a Zastupitelstvem hl. m. Prahy a Radou hl. m. Prahy 

- vyjádřeními či podněty či jiné komunikace mezi pořizovatelem či zpracovatelem a 

městskými částmi 

III. Důvod požadavku povolení k nahlížení do spisu: 

Dle § 174 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád se pro řízení podle této části šesté 

(řízení o vydání opatření obecné povahy) platí obdobně ustanovení části první a 

přiměřeně ustanovení části druhé. To se týká i ustanovení, která upravují vedení a 

zpřístupňování spisu, tj. zejm. ustanovení § 17 a § 38 správního řádu.  

Dle § 17 správního řádu se v každé věci se zakládá spis. Každý spis musí být označen 

spisovou značkou. Spis tvoří zejména podání, protokoly, záznamy, písemná vyhotovení 

rozhodnutí a další písemnosti, které se vztahují k dané věci. Přílohou, která je součástí 

spisu, jsou zejména důkazní prostředky, obrazové a zvukové záznamy a záznamy na 

elektronických médiích. Spis musí obsahovat soupis všech svých součástí, včetně příloh, s 

určením data, kdy byly do spisu vloženy. Pravidla pro vedení spisové služby jsou pak 

upraveny v dalších zákonech. 

Dle § 38 mají právo nahlížet do spisu účastníci řízení )což je v případě opatření obecné 

povahy vyloučeno), ale také osoby, které právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li 

tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo 

veřejný zájem. Dle komentáře Josefa Vedrala (Josef Vedral, Správní řád, komentář, 

Polygon, 2012) se na pořizování opatření obecné povahy pořizuje spis a právo do něj 

nahlížet mají dle Vedrala „osoby, které mohou k návrhu podávat připomínky nebo 

námitky, neboť v jejich případě na tom existuje nepochybný právní zájem.“ (Komentář k 

§ 174 odst. 1 správního řádu) Podle Vedrala (komentář k § 38) právo nahlížet do spisu 

trvá jak v průběhu řízení, tak i poté, kdy je řízení ukončeno.  

 

Vzhledem k tomu, že má Arnika – Centrum pro podporu občanů právo k návrhu 

Metropolitního plánu podávat připomínky a dokonce jako spolek podat proti opatření 

obecné povahy návrh na jeho zrušení soudem, požadujeme, aby nám bylo umožněno do 

spisu nahlížet a činit z něj výpisy, příp. jej kopírovat. 



 

Proto Vás žádáme, abyste nám sdělili, zda se spis na pracovišti nachází a sjednali s námi 

termín, kdy je možno do spisu nahlédnout. Pokud se spis na pracovišti nenachází, prosíme, 

abyste nám sdělili, kdy bude možno do spisu nahlížet. 

 

Za vyřízení žádosti děkujeme. 

 

S pozdravem za Arniku – Centrum pro podporu občanů Mgr. Vendula Zahumenská, Ph. D. 

 

 


