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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

ODBOR VÝSTAVBY 

 
Č.J.: MCP6 020558/2020 V Praze dne: 14. 1. 2020 
SPIS. ZN.: SZ MCP6 185284/2019/OV/Kot 
Značka: P-231/1/Vokovice 
Vyřizuje: Ing. Stanislava Kotásková 
Kontaktní spojení: tel.: 220 189 604 / skotasko@praha6.cz 
Referentské č.: 89 
 
 

USNESENÍ 
Výroková část: 

Odbor výstavby Úřadu m. č. Praha 6, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. 
Prahy, ve znění pozdějších předpisů, podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, 

p ř e r u š u j e 

územní řízení zahájené podáním žádosti dne 22.5.2019 o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 
s názvem: 

„Obytný soubor ŠÁRKA VALLEY“ 
 

na pozemcích parc. č. 231/1, 231/2, 232/1, 234/1, 234/5, 234/6, 234/8, 235/28, 237/15, 825/1, 825/2, 
825/3, 825/4, 826/1, 826/2, 826/3, 826/4, 826/5, 826/6, 826/7, 826/8, 826/9, 826/10, 826/11, 826/12, 
826/14, 826/15, 826/16, 826/17, 827/3, 827/5, 827/8, 827/9, 828/1, 828/2, 830/4, 830/6, 1349/1, 1351, 
1385/4, 1385/5 v k.ú. Vokovice v Praze 6, v území severně od ulice Lužná, kterou podala společnost 

Sarka Valley s.r.o., IČO 06095623, Voctářova 2449/5, 180 00  Praha 8-Libeň, 
kterou zastupuje LOXIA a.s., IČO 64949516, Perucká 2274/26, 120 00  Praha 2-Vinohrady, 
 

do doby rozhodnutí o předběžné otázce ve věci uplatněné námitky podjatosti úředně oprávněné 
osoby. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Sarka Valley s.r.o., Voctářova 2449/5, 180 00  Praha 8-Libeň 
 

Odůvodnění: 

Správní orgán řízení přerušil, protože v průběhu řízení byly 165 subjekty vzneseny též námitky podjatosti 
všech pověřených osob, pracovníků správního orgánu, včetně starosty a tajemníka Úřadu městské části 
Prahy 6, ve vztahu k projednávání umístění výše uvedené stavby.  

Takto široce vznesené námitky podjatosti brání pokračování řízení a rozhodnutí ve věci samé, proto 
správní orgán ve vazbě na § 14 a související ustanovení správního řádu řízení přerušil do doby rozhodnutí 
o těchto námitkách. 
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Správní orgán rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 
ve výroku uvedených. 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního řádu 
Magistrátu hl. m. Prahy podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání 
nemá odkladný účinek. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví 
je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. 
 
 
 
 

Ing. Petr Malotin  
vedoucí odboru výstavby 

 
 
Za správnost vyhotovení:  

Otisk úředního razítka 
Obdrží: 
 
I. Účastníci řízení (dodejky) : 
- podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a zároveň podle § 85 odst. 1 písm. a) 

stavebního zákona - žadatel: 
      1. LOXIA a.s., IDDS: kxdezqp, zástupce žadatele, kterým je společnost Sarka Valley s.r.o. 
 

- podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný 
záměr uskutečněn a dále podle zvláštního právního předpisu: Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v § 18, odst. 1 písm. h) 
2. Hlavní město Praha, zast. Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, IDDS: c2zmahu 
 

- podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a zároveň podle § 85 odst. 2 písm. a) 
stavebního zákona - vlastníci pozemků a staveb, na kterých má být požadovaný záměr 
uskutečněn (dodejky):  
3. Hlavní město Praha, zast. odborem evidence majetku MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP 
4. Hlavní město Praha, zast. odborem hospodaření s majetkem MHMP, prostřednictvím podatelny  
    MHMP 
5. UniContractor, a.s., IDDS: 8hzgtaa 
6. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 
7. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2 
8. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt 
9. Veolia Energie Praha, a.s., IDDS: y7vt83i 
10. Technologie Hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji 
11. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
12. České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f 
13. Dial Telecom, a.s., IDDS: p4vdqdt 
14. SUPTel a.s., IDDS: spcghu6 
15. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 
16. UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f 
17. IRE-RE Lux HoldCo 2 S.a r.l., id. č. B192999, Avenue J.F. Kennedy 37A, 1855  Luxemburg,  
      Lucemburské vévodství 

II. 18. Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (uvědomění                
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              veřejnou vyhláškou): Městská část Praha 6, úřední deska a elektronická úřední deska   
              po dobu 15 dnů, Čs. armády č.p. 601/23, 160 52  Praha 6-Bubeneč: 

- ve spojení s § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona  - osoby, jejichž vlastnické nebo jiné 
věcné právo k sousedním pozemkům anebo stavbám na nich může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno:  

Identifikace účastníků řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona: 
- pozemek parc. č. 231/1 v k.ú. Vokovice, 
- pozemek parc. č. 231/2 v k.ú. Vokovice, 
- pozemek parc. č. 234/6 v k.ú. Vokovice, 
- pozemek parc. č. 234/7 v k.ú. Vokovice, 
- pozemek parc. č. 235/4 v k.ú. Vokovice, 
- pozemek parc. č. 235/5, včetně stavby č.p. 813 v k.ú. Vokovice, 
- pozemek parc. č. 237/1 v k.ú. Vokovice, 
- pozemek parc. č. 237/19 v k.ú. Vokovice, 
- pozemek parc. č. 238 v k.ú. Vokovice, 
- pozemek parc. č. 822/2 v k.ú. Vokovice, 
- pozemek parc. č. 824 v k.ú. Vokovice, 
- pozemek parc. č. 1382/1 v k.ú. Vokovice, 
- pozemek parc. č. 789 v k.ú. Vokovice, 
- pozemek parc. č. 827/1 v k.ú. Vokovice, 
- pozemek parc. č. 827/6 v k.ú. Vokovice, 
- pozemek parc. č. 827/7 v k.ú. Vokovice, 
- pozemek parc. č. 827/9 v k.ú. Vokovice, 
- pozemek parc. č. 830/4 v k.ú. Vokovice, 
- pozemek parc. č. 830/5 v k.ú. Vokovice, 
- pozemek parc. č. 830/6 v k.ú. Vokovice, 
- pozemek parc. č. 1385/2 v k.ú. Vokovice, 
- pozemek parc. č. 1349/2 v k.ú. Vokovice, 

včetně osob, jež mají k sousedním pozemkům a stavbám na nich jiná věcná práva a ostatní 
v průběhu řízení přihlášení účastníci. 

 
- ve spojení s § 18, odst. 1 písm. h) zvláštního právního předpisu: Zákon č. 131/2000 Sb., 

o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů: 
     Městská část Praha 6, zast. OÚR ÚMČ Praha 6, Čs. armády č.p. 601/23, 160 00  Praha 6-Bubeneč 
 

III.  Dotčené orgány: 
19. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j 
20. Hygienická stanice hl. m. Prahy, IDDS: zpqai2i 
21. Odbor územního rozvoje MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP 
22. Odbor ochrany prostředí MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP 
23. Odbor bezpečnosti MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP 
24. Odbor pozemních komunikací a drah MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP 
25. Odbor památkové péče MHMP, prostřednictvím podatelny MHMP 
26. ODŽP ÚMČ Praha 6, Čs. armády č.p. 601/23, 160 00  Praha 6-Bubeneč 
27. Policie ČR-Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, odbor služby dopravní policie,  
      IDDS: rkiai5y  

  
IV.  Na vědomí: 

28. MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, podatelna - za odbory MHMP uvedené v  
             rozdělovníku, IDDS: 48ia97h 

29. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf 
30. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3 
31. Sarka Valley s.r.o., IDDS: fn7ja65 
32. Ing. Malotin, zde 
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