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MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE 
pracoviště Hybernská 

Hybernská 18,  111 21 Praha 1 
 
 

 
                                                                                                                 9A 208/2015 - 34 
           (uvádějte v odpovědi) 
Hlavní město Praha 
Mariánské náměstí 2/2 
110 00  Praha 1 
 
Věc: 
žalobce (žalobkyně):      a   Městská část Praha-Dolní Chabry,   

b   Městská část Praha-Ďáblice,   
c   Městská část Praha-Lysolaje,   
d   Městská část Praha-Nebušice,   
e   Městská část Praha-Suchdol,   
f   Geologický ústav AV ČR, v. v. i  
g   Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i  
h   Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.,   
i   Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.,   
j   Eva Konečná,  
k   Ing. Václav Vik,  
 

  
proti  
  
žalovanému 
(žalované):  

Hlavní město Praha,  IČ 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 
Praha 1 

  
Návrh na zrušení opatření obecné povahy č. 43/2014 - Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy 
Aktualizace č. 1 ze dne 1.10.2014 (Letiště Václava Havla Praha) 
 

Ve shora uvedené věci Vám soud zasílá kopii žaloby a zároveň Vám podle § 74 odst. 1 zákona 
č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“), ukládá, abyste do 15 dnů od doručení této 
výzvy předložili soudu v originále úplný spisový materiál, který se týká shora uvedené právní věci, 
a to včetně dokladů o doručení rozhodnutí účastníkům řízení.  
 
 Spolu se spisovým materiálem zašlete soudu písemné vyjádření k žalobě, a to ve dvojím 
vyhotovení (§ 74 odst. 1 s.ř.s.).  
 

Shora uvedená věc byla podle rozvrhu práce přidělena k projednání a rozhodnutí 
specializovanému senátu 9 A. Složení tohoto senátu i senátů zástupčích je dáno rozvrhem práce, do 
kterého lze nahlédnout u zdejšího soudu nebo na internetových stránkách www.justice.cz. 
 

Podle § 8 odst. 5 s.ř.s. účastník nebo osoba zúčastněná na řízení může namítnout podjatost 
soudce, soudní osoby, tlumočníka nebo znalce. Námitku musí uplatnit do jednoho týdne ode dne, kdy 
se o podjatosti dozvěděl; zjistí-li důvod podjatosti při jednání, musí ji uplatnit při tomto jednání. 
K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. Námitka musí být zdůvodněna a musí být uvedeny 
konkrétní skutečnosti, z nichž je dovozována. 
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Podle ustanovení § 51 odst. 1 s.ř.s. může soud 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 nesouhlasíte s tím, aby soud o věci samé rozhodl bez jednání, sdělte tuto 

skutečnost zdejšímu soudu ve lhůtě do dvou týdnů od doručení této výzvy. Pokud tak ve stanovené 
lhůtě neučiníte, bude se mít za to, že jste souhlas s rozhodnutím soudu o věci samé bez jednání udělil.  
 
 
 
V Praze dne 08.10.2015     
 
 

JUDr. Ivanka Havlíková v. r. 
předsedkyně senátu 

 
 
 
 
 Za správnost vyhotovení: Lucie Horáková
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