
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 
ODBOR VÝSTAVBY 

 
Č.J.: MCP6 060752/2013 V Praze dne: 9.8.2013 
SPIS. ZN.: SZ MCP6 019177/2013/OV/Kot 
Značka: P-1104/1Bub 
Vyřizuje:  
Kontaktní spojení: tel.: 220 189 604 / skotasko@praha6.cz 
Referentské č.: 
 

 

USNESENÍ 
 
Vedoucí odboru výstavby Úřadu městské části Praha 6 jako orgán příslušný podle § 14 odst. 2 zákona č. 
500/2004 S., správního řásu, v platném znění (dále jen správního řádu), rozhodl o námitce podjatosti 
vznesené proti oprávněné úřední osobě ing. Stanislavě Kotáskové, kterou vznesli v řízení vedeném 
pod sp.zn. SZ MCP6 019177/2013/OV/Kot ve věci umístění stavby „Polyfunkční budova – Vítězné 
náměstí – Praha 6 na pozemku č. parc. 1104/1 v k.ú. Bubeneč tito účastníci řízení a veřejnost:  
 

1) dne 13.5. 2013 Jan Rada, nar. 31.5.1951, bytem Verdunská 39, 160 00 Praha 6 
2) dne 13.5.2013 Jarmila Radová, nar. 7.5.1955, bytem Verdunská 39, 160 00 Praha 6 
3) dne 14.5.2013  
- vlastníci jednotek v domě č. pop. 818, Verdunská 39, Praha 6: 
MUDr. Jan Beroušek, nar. 3.12.1947, Václav Krček, nar. 13.6.1965, MUDr. Kamila Beroušková, 
nar. 27.9.1965, Michal Štefaňák, nar.18.3.1982, Zdeněk Stulík, nar. 9.6.1930,                                         
Ing. Eva Hadová, nar. 27.6.1945, Věra Husáková, nar. 6.10.1938, Ctibor Padevět, nar. 19.1.1947,  

            Hana Padevětová, 20.1.1947, MUDr. Miloslava Jannová, Ing. Martin Čtrnáctý, nar. 9.5.1952,                                          
            - vlastníci domu č. pop. 819, Verdunská 37, Praha 6: 
            Ing. Viliama Čadková, nar.14.1.1961, NERA spol. s r.o., IČ 49616048,  
             - za nespecifikovaného vlastníka (zřejmě domu č. pop. 817 Bubeneč, Vátězné nám. 9, Praha 6                                       
            GALENOS, spol. s r.o., IČ 49614657, sídlo Vítězné nám. 817/9, 160 00    

4) dne 14.5.2013 Občanské sdružení Pro Hanspaulku, IČ 26607379, Matějská 2/2370, 160 00 
Praha 6 
5) dne 14.5.2013, resp. 15.5.2013 vlastníci jednotek v domě č. pop. 892 Bubeneč uvedení svými 
podpisy na podpisy , Společenství vlastníků domu čp. 892/49, Rooseveltova 892/49, Praha 6 
Mgr. Michal Kunstýř, nar. 4.4.1961, PhDr. Ivana Kunstýřová, nar. 30.7.1960, Kunstýř Jan, 
Kunstýř Adam, JUDr. Ivo Palkoska, nar. 12.7.1955, Jaroslav Hakl, nar. 1.1.1971, Jana Kalinová, 
nar. 27.12.1942,Bílková Libuše, nar. 30.8.1922, Mgr. Petra Antoňová, nar. 24.9.1969, ing. Roman 
Antoň, nar. 31.8.1968, PhDr. Balašová, nar. 10.8.1953, PhDr. Kamila Hamelová, nar 13.9.1964, 
Gabriela Moravcová, nar. 8.10.1968, ing. Elika Čerychová, nar. Nar. 3.8.1976, ing. Vlasta 
Setunská, nar. 18.5.1943, Emil Leichner, nar. 23.7.1938, Vlasta Leichnerová, nar. 2.9.1937, 
MUDr. Hana Provazníková, nar. 31.10.1938, MUDr. Kamil Provazník, CSc., nar. 3.5.1937, 
Kamila Beránková, nar. 16.7.1981, Josef Strejček, nar. 25.12.1949 a další osoby jejichž 
identifikaci nebylo možné provést 
6) dne 14.5.2013 Tilia Thákurova, o.s., IČ 22722335, Thákurova  14/536, 160 00 Praha 6 
7) dne 15.5.2013 Občanské sdružení Bubeneč, IČ 26644266, Verdunská 19, 160 00 Praha 6 
8) dne 15.5.2013 dne občanské sdružení Šestka sobě, IČ 01279581, Kafkova 588/17, 160 00 
Praha 6 
9) dne 15.5.2013 Šárecké údolí, občanské sdružení, IČ 22886052, Pokojná 2707/6, 160 00 Praha 6 
10) dne 15.5.2013 Atelier pro životní prostředí, o.s., IČ 69347760, Ve svahu 1, 140 00 Praha 4 
Občanské sdružení Bubeneč sobě, IČ 22885374, Slavíčkova 153/17, 160 00 Praha 6 
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t a k t o : 
 
Výše uvedená námitka podjatosti směřující proti úředně oprávněné osobě ing. Stanislavě Kotáskové 
v souvislosti s projednáváním a rozhodováním ve věci návrhu stavebníka právnické osoby Vítězné 
náměstí, a.s. na umístění stavby „Polyfunkční budova – Vítězné náměstí – Praha 6 na pozemku č. parc. 
1104/1 v k.ú. Bubeneč, který se projednává pod spisovou zn. SZ MCP6 019177/2013/OV/Kot  se podle § 
14 odst. 2 správního řádu 
 

z a m í t á. 
 
 
Odůvodnění: 
 
V průběhu vedeného územního řízení byla účastníky řízení a veřejností vznesena námitka podjatosti 
směřující jednak proti  
 

- starostce Městské části Praha 6 ing. Marii Kousalíkové 
- tajemníkovi Úřadu městské části Praha 6, ing. Janu Holickému, MBA 
- proti osobě vedoucího odboru výstavby ing. Petru Malotinovi 
- všech pracovníků Úřadu Městské části Praha 6 
- všech úředních osob, které se podílejí na přípravě dokumentů pro shora uvedené řízení 
- proti těmto pracovníkům stavebního úřadu : ing. Stanislavě Kotáskové, ing. arch. Jitce Krásné, 

ing.arch. Zuzaně Čepelové, ing. arch. Janě Hovorkové, ing. Markétě Majerové, ing. Tomáše 
Navrátila  

- proti jmenovitě neurčenému počtu všech dalších referentů stavebního úřadu Městské části 
Praha 6, včetně těch, kteří již v zaměstnaneckém poměru s ÚMČ nejsou 

- proti Městské části Praha 6  
 
Problematika podjatosti je upravena v § 14 správního řádu takto. Podle tohoto ustanovení  je „každá 
osoba bezprostředně se podílející na výkonu pravomoci správního orgánu (dále jen "úřední osoba"), o níž 
lze důvodně předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr k věci, k účastníkům řízení nebo jejich 
zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o její nepodjatosti,“  vyloučena ze 
všech úkonů v řízení, při jejichž provádění by mohla výsledek řízení ovlivnit.  
  
O podjatosti rozhoduje představený úřední osoby. V daném případě je představeným úředně oprávněné 
osoby ing. Stanislavy Kotáskové vedoucí odboru výstavby ing. Petr Malotin. Vzhledem k tomu, že 
námitka podjatosti směřovala i proti jeho osobě, zkoumal odbor výstavby zda jsou dány podmínky pro 
jeho rozhodnutí o této námitce.  
 
K tomu bylo zjištěno, že námitka podjatosti směřující proti osobě starostky  byla postoupena k řešení 
Magistrátu hlavního města Prahy. V této věci bylo vydáno sdělení ředitele MHMP ing. Martina Trnky č.j. 
S-MHMP 467216/2013/RED ze dne 25.7.2013. Z obsahu tohoto sdělení vyplývá, že pokud účastníci 
územního řízení požadují vyloučení starosty a tajemníka z územního řízení, nejde o námitku podjatosti, 
protože tyto osoby nejsou „úředními osobami“ ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 správního řádu. 
Z uvedeného tedy plyne, že tyto osoby nemohou být z vedeného řízení vyloučeny. Dále se konstatuje, že 
o námitce podjatosti směřující vůči osobě vedoucího odboru výstavby má rozhodovat tajemník úřadu. 
 
Tajemník ÚMČ Praha 6 rozhodl o námitce podjatosti směřující vůči osobě vedoucího odboru výstavby 
usnesením č.j. MCP6 02797/2013 ze dne 6.8.2013, spisová zn. SZ MCP6 019177/2013/OV/Kot a to tak, 
že námitku podjatosti zamítnul. Toto  usnesení bylo vyvěšeno na úřední desce úřadu a dosud nenabylo 
právní moci. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání proti tomuto usnesení nemá odkladný účinek, 
tedy aniž by toto rozhodnutí nabylo právní moci jeho účinky nastaly. 
 
Na základě této skutečnosti bylo možné rozhodnout o námitce podjatosti směřující proti úřední   osobě 
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ing. Stanislavě Kotáskové, která je současně úředně oprávněnou osobou pro vedení předmětného 
územního řízení a provádění úkonů správního orgánu v této věci. 
Důvodem podané námitky má být především systémová podjatost vyplývající z těchto skutečností: 
 

- pozemek č. parc. 1104/1 v k.ú. Bubeneč, na němž má být stavba umístěna je v majetku Hlavního 
města Prahy 

- tento pozemek byl svěřen do správy Městské části Praha 6 
- navrhovatelem umístění záměru je společnost Vítězné náměstí, a.s., jehož akcionářem byla 

donedávna Městská část Praha 6,  
- navrhovatel  má uzavřenou smlouvy o věcném břemeni a předkupním právu s Městskou částí 

Praha 6 
- Městská část bude příjemcem nájmu za pronajatý pozemek  
- Městská část byla účastníkem poroty architektonické soutěže na zástavbu uvedeného pozemku  
- Městská část uvedenou stavbu medializuje a dne 12.2.2013 proběhlo mimořádné zasedání jehož 

obsahem byla tato stavba 
 
Při posuzování předmětné námitky vycházel odbor výstavby z jejího výše uvedeného zdůvodnění, tj. 
nakolik výše uvedené skutečnosti ve spojení s tím, že jmenovaná je  pracovnicí odboru výstavby mohou 
vést k předpokladu, že jmenovaná má zájem s ohledem na svůj poměr k věci, k účastníkům řízení nebo 
jejich zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o její nepodjatosti 
 
Jmenovaná je sice pracovnicí odboru výstavby, avšak není vlastnicí pozemku, na němž se navrhuje 
umístění záměru. Jmenovaná se při vedení řízení a provádění úkonů řídí právními předpisu, které upravují 
tento typ řízení, jakož i rozsah dokazování a způsob posuzování záměru. Jmenovaná není ve vztahu 
k složkám podílejícím se na správě uvedeného pozemku, není akcionářem společnosti Vítězné náměstí, 
a.s., nemá s navrhovatelem uzavřený žádný smluvní vztah, ani nebude příjemcem peněz z vztahu 
právních vztahů mezi navrhovatelem a městskou částí, nebyla v porotě architektonické soutěže, a 
nepodílela se na medializaci stavby, vyjma ústního řízení, které je jedním z úkonů prováděných v rámci 
platné právní úpravy upravující tento typ řízení. 
 
Jmenovaná jako úředník je podle § 16 zákona č. 312/2001o úřednících územně samosprávných celků a o 
změně některých zákonů povinna řídit se ústavním pořádkem a právními předpisy vztahujícími se k jí 
vykonávané práci, přitom hájí veřejný zájem v rozsahu upraveném předpisy v daném případě na 
stavebním zákonem. Je povinna řídit se pokyny vedoucího, avšak toliko v mezích zákona. Jmenovaná 
v územním řízení za stavební úřad posuzuje záměr podle zákona 183/2006 Sb., nikoliv z aspektů výše 
uvedených. 
 
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že jmenovaná není nijak závislá na výsledku vedeného řízení.  Tímto 
není splněn jeden ze základních atributů řízení, který by odůvodňoval pochybnost o možné nepodjatosti 
 
Ve věci podjatosti směřující proti vyjmenovaným pracovníkům odboru výstavby a blíže 
nespecifikovaným dalším pracovníkům odboru výstavby nebude rozhodováno, neboť žádní další 
pracovníci se bezprostředně nepodílejí na výkonu pravomoci stavebního úřadu v předmětné věci ve 
smyslu § 14 správního řádu. 
 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto usnesení lze podat odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hl.m.Prahy 
odboru stavebnímu prostřednictvím zdejšího úřadu. Odvolání proti usnesení nemá podle § 76 odst. 5) 
správního řádu odkladný účinek. 
 
 
 
Za správnost  vyhotovení                                                                     Ing. Petr Malotin 

                                      vedoucí odboru výstavby 
 
                                               otisk úředního razítka 
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Obdrží prostřednictvím veřejné vyhlášky: 

1.  Jan Rada, nar. 31.5.1951, bytem Verdunská 39, 160 00 Praha 6 
2. Jarmila Radová, nar. 7.5.1955, bytem Verdunská 39, 160 00 Praha 6 
3. 
- vlastníci jednotek v domě č. pop. 818, Verdunská 39, Praha 6: 
MUDr. Jan Beroušek, nar. 3.12.1947, Václav Krček, nar. 13.6.1965, MUDr. Kamila Beroušková, 
nar. 27.9.1965, Michal Štefaňák, nar.18.3.1982, Zdeněk Stulík, nar. 9.6.1930,                                         
Ing. Eva Hadová, nar. 27.6.1945, Věra Husáková, nar. 6.10.1938, Ctibor Padevět, nar. 19.1.1947,  

            Hana Padevětová, 20.1.1947, MUDr. Miloslava Jannová, Ing. Martin Čtrnáctý, nar. 9.5.1952,                                             
            - vlastníci domu č. pop. 819, Verdunská 37, Praha 6: 
            Ing. Viliama Čadková, nar.14.1.1961, NERA spol. s r.o., IČ 49616048,  
             - za nespecifikovaného vlastníka (zřejmě domu č. pop. 817 Bubeneč, Vátězné nám. 9, Praha 6                                      
            GALENOS, spol. s r.o., IČ 49614657, sídlo Vítězné nám. 817/9, 160 00    

4.Občanské sdružení Pro Hanspaulku, IČ 26607379, Matějská 2/2370, 160 00 Praha 6 
5. vlastníci jednotek v domě č. pop. 892 Bubeneč uvedení svými podpisy, Společenství vlastníků 
domu čp. 892/49, Rooseveltova 892/49, Praha 6 
Mgr. Michal Kunstýř, nar. 4.4.1961, PhDr. Ivana Kunstýřová, nar. 30.7.1960, Kunstýř Jan, 
Kunstýř Adam, JUDr. Ivo Palkoska, nar. 12.7.1955, Jaroslav Hakl, nar. 1.1.1971, Jana Kalinová, 
nar. 27.12.1942,Bílková Libuše, nar. 30.8.1922, Mgr. Petra Antoňová, nar. 24.9.1969, ing. Roman 
Antoň, nar. 31.8.1968, PhDr. Balašová, nar. 10.8.1953, PhDr. Kamila Hamelová, nar 13.9.1964, 
Gabriela Moravcová, nar. 8.10.1968, ing. Elika Čerychová, nar. Nar. 3.8.1976, ing. Vlasta 
Setunská, nar. 18.5.1943, Emil Leichner, nar. 23.7.1938, Vlasta Leichnerová, nar. 2.9.1937, 
MUDr. Hana Provazníková, nar. 31.10.1938, MUDr. Kamil Provazník, CSc., nar. 3.5.1937, 
Kamila Beránková, nar. 16.7.1981, Josef Strejček, nar. 25.12.1949 a další osoby jejichž 
identifikaci nebylo možné provést 
6. Tilia Thákurova, o.s., IČ 22722335, Thákurova  14/536, 160 00 Praha 6 
7. Občanské sdružení Bubeneč, IČ 26644266, Verdunská 19, 160 00 Praha 6 
8. občanské sdružení Šestka sobě, IČ 01279581, Kafkova 588/17, 160 00 Praha 6 
9. Šárecké údolí, občanské sdružení, IČ 22886052, Pokojná 2707/6, 160 00 Praha 6 
10. Atelier pro životní prostředí, o.s., IČ 69347760, Ve svahu 1, 140 00 Praha 4 
Občanské sdružení Bubeneč sobě, IČ 22885374, Slavíčkova 153/17, 160 00 Praha 6 
11. veřejnost     

 
Na vědomí: 
 

1. ing. Malotin 
2. ing. Kotásková 
3. kancelář tajemníka ÚMČ 
4. JUDr. Jedináková 
5. 5. Vítězné náměstí, a.s., IDDS:afzgw6g 
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