
                                                              P L N Á   M O C 
 
Já níže podepsaný účastník územního řízení na umístění „Obytného souboru Šárka“ /dříve 
Šárka Valley/ zmocňuji  
 
1. zapsaný spolek „Spolek Pro Hanspaulku“ (dále jen „Spolek“). IČO: 26607379. 
se sídlem Na Břevnovské pláni 1290/19, 169 00 Praha 6, koresp. a kancelář U Beránky 
2033/7, 160 00 Praha 6,  
 
2. Jaroslava Rummlera, nar. 18.4.1981 trvale Půlkruhová 813/34, 160 00 Praha 6,  
 
(NEHODÍCÍ SE SUBJEKT PROSÍM PŘEŠKRTNĚTE) 
 
aby mne v územním řízení na umístění stavby „Obytný soubor Šárka“ (dále jen „Projekt“) 
žadatele Šárka Valley s.r.o., IČO: 06095623 na pozemích v k. ú. Vokovice (dříve areál Aritma) 
taxativně uvedených ve spise vedeném v územním řízení u odboru stavební úřad Úřadu městské 
části Praha 5, pod spis. zn. : MCO5/OSU/13703/2022/ Vo/P6 Vok.p.826/2 zastupoval při 
uzavírání trojstranné veřejněprospěšné smlouvy mezi městskou částí Praha 6, Spolkem a 
Jaroslavem Rummlerem, zastupujících účastníky územního řízení z řad vlastníků nemovitostí 
(dotčenou veřejnost) na základě plné moci a investorem projektu Sarka Valley s.r.o. (dále jen 
„Smluvní strany“), která obsahuje úpravy projektu dle požadavků a námitek dotčené veřejnosti 
předložených v rámci dosavadního územního řízení a upravuje zejména iniciativu městské části 
Praha 6 a investora Projektu ve vztahu k nutnému komplexnímu řešení dopravy v území 
Vokovic v souvislosti s realizací Projektu a k realizaci dohodnutých dopravních staveb a úprav 
komunikací, rekonstrukci a revitalizaci náměstí V Středu a také významného ekoprojektu při 
východní hranici PP Šárka Lysolaje, a tuto smlouvu za mne podepsal.    
 
Plná moc udělená Spolku / Jaroslavu Rummlerovi (nehodící se subjekt prosím přeškrtněte) 
k mému zastupování ve všech správních řízeních týkajících se umístění a následné realizace 
stavby Projektu, případně ve všech jakkoliv navazujících či souvisejících správních řízeních 
s umístěným projektem, zůstává v platnosti. 
 
Zmocňuji tedy tímto dále Spolek / Jaroslava Rummlera (nehodící se subjekt prosím 
přeškrtněte), aby za mne signoval veřejněprospěšnou smlouvu uzavíranou mezi „smluvními 
stranami“, která upravuje práva a povinnosti smluvních stran při vedení správních řízeních k 
umístění a realizaci Projektu a s ním souvisejících staveb, stavební úpravy, dopravní stavby a 
ekoprojekt v souladu s obsahem této smlouvy.  
 
V souvislosti s tím jej dále zmocňuji, aby i nadále přijímal a doručoval písemnosti, činil za mne 
podání, uplatňoval nároky a činil všechny další právní kroky týkající se původního i výše 
uvedeného zmocnění, a to samostatně. Může udělit plnou moc třetí osobě (může dále zmocnit 
jinou osobu – např. odborníka vystupujícího v této konkrétní správní věci na straně zmocnitelů 
– účastníků řízení a Spolku).  



Jméno a příjmení…………………………………………….   narozen(-a)…………………..   
 
trvale…………………………………………………………   podpis ………………………. 
 
vlastník nemovitosti č. p.               v Praze 6  s pozemky parc. č.                          k.ú. Vokovice      
 
V Praze dne  
 
Jméno a příjmení……………………………………………..   narozen(-a).…………………                          
 
 
trvale ………………………………………………………… 
 
 
vlastník nemovitosti č. p.                  v Praze 6 s pozemky parc. č.                        k.ú. Vokovice               
 
V Praze dne  
 
 
Plnou moc za                                                   dne                      přijímá : 


