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Číslo jednací: 10A 159/2015 - 67 
 
Hlavní město Praha 
Mariánské náměstí 2/2 
110 01 Praha 1 
 
 
V právní věci: 
 
navrhovatelů: a) městská část Praha-Dolní Chabry, b) městská část Praha-Ďáblice, c) městská část 
                          Praha 20,  d) městská část Praha-Lysolaje, e) městská část Praha-Nebušice, f) městská  
                          část Praha-Satalice, g) městská část Praha-Suchdol, h) městská část Praha-Vinoř, i) obec 
                          Jenštejn, j) obec Přezletice, k) obec Radonice, l) obec Podolanka, m) Jiří Elicar, n) Ing.    
                          Robert Kuncíř, o) Markéta Mádrová DiS., p) Ing. Miroslav Mevald, q) Ondřej Satrapa,  
                          r) Jitka Tichá 
proti 
odpůrci: Hlavní město Praha 
- návrh na zrušení opatření obecné povahy č. 43/2014 – Zásady územního rozvoje hl. m.  Prahy    
  Aktualizace č. 1 ze dne 1. 10. 2014 schválené usnesením zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 11. 9. 2014 
  č. 41/1 v části textového i grafického vymezení v části 5.1.2.1. Pražský okruh (Silniční okruh kolem  
  Prahy) 
 
     Ve shora uvedené právní věci nadepsaný soud zasílá návrh na zrušení opatření obecné povahy a 
zároveň žádá, abyste ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení této výzvy předložili vyjádření k tomuto 
návrhu a příslušný spisový materiál (relevantní písemnosti k aktualizaci č. 1 zásad územního rozvoje 
hl. m. Prahy). 
 
     Předmětná věc byla podle rozvrhu práce přidělena k projednání a rozhodnutí specializovanému 
senátu 10A. Složení tohoto senátu i senátů zástupčích je dáno rozvrhem práce, do kterého lze 
nahlédnout u zdejšího soudu nebo na internetových stránkách www.justice.cz. Postup při podávání 
případných námitek podjatosti je upraven v § 8 odst. 5 s.ř.s. 
 
     Podle ustanovení § 51 odst. 1 s.ř.s. soud může rozhodnout o věci samé bez jednání, jestliže to 
účastníci shodně navrhli nebo s tím souhlasí. Má se za to, že souhlas je udělen také tehdy, nevyjádří-li 
účastník do dvou týdnů od doručení výzvy předsedy senátu svůj nesouhlas s takovým projednáním 
věci. V případě, že požadujete, aby ve věci bylo nařízeno jednání, sdělte tuto skutečnost zdejšímu 
soudu ve lhůtě shora uvedené. 
       
V Praze dne 8. října 2015 

JUDr. Ing. Viera Horčicová, v. r. 
                                                                                                                                         předsedkyně senátu 
   
Za správnost vyhotovení:  
Veronika Brunhoferová 
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