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ČESKÁ  REPUBLIKA  

 

ROZSUDEK 
JMÉNEM  REPUBLIKY 

 
Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Sandnerové a soudců 

Mgr. Milana Taubera a Mgr. Marka Bedřicha v právní věci navrhovatelů: a) Ing. J. R., bytem P., b) M. Š., 
bytem P., oba zastoupeni JUDr. Ondřejem Tošnerem, Ph.D., advokátem, se sídlem Slavíkova 23, Praha 2, proti 
odpůrci: Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, za účasti: Vítězné náměstí a. s., se 
sídlem Evropská 2690/17, Praha 6, IČ 28511441, o návrhu na zrušení opatření obecné povahy – úpravy 
směrné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1073/2012, 

 

t a k t o : 
 

I. Úprava směrné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1073/2012 se zrušuje 
dnem právní moci tohoto rozsudku. 
 

II.  Odpůrce je do 1 měsíce od právní moci tohoto rozsudku povinen zaplatit navrhovatelům na 
náhradě nákladů řízení 23 165 Kč, a to do rukou jejich zástupce JUDr. Ondřeje Tošnera, 
Ph.D., advokáta. 

 
III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení. 

 
P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení.  

Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem 
Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. 

 
Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje 
se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty 
na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.  
Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. 

 
Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných 
náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu 
a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá,  a údaj o  tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. 

 
V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel,  
jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické 
vzdělání, které je podle zvláštních  zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.  

 
Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení 
soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách:  
www.nssoud.cz. 

 
V Praze dne 11. června 2014 

JUDr. Ludmila Sandnerová, v.r. 
předsedkyně senátu 

Za správnost vyhotovení: Jana Jeklová 
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