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V Praze dne 14.11.2018

Námitka podjatosti ú^ední osoby
Podáním ze dne 17.4.2018, 30.5.2018 a 13.6.2018, jakožto i v protokolu místního šet^ení jsme jsme
opakovan^ podali stavebnímu ú ^adu M^stské ^ásti Prahy 7, (dále jen „stavební ú ^ad, jako ú ^astník
^ízení vedeném pod sp. zn. M ^ P7 021244/2018/SU/Hál 1099 Hol. Námitky, týkající se p ^edevším
zasahování do našich vlastnických práv a o skute ^nosti, že stavební dokumentace vykazuje závažné
nedostatky.
P ^es tyto opakované námitky nám dne 13 .11.2018 byla doru ^eno vydané stavební povolení ^.j. M ^ P7
128476/2018lSU/ Nál., .
V souladu s ust. § 14 odst. 2 zákona ^. 500/2004 Sb., správního ^ádu, v platném zn ^ní, namítáme tímto
podáním podjatost ing.Vlasty Hálové v p ^edm ^tné v^cí.

Tuto námitku zd^vod^ujeme tím, že:
Tento ú^edník od samého po^átku (nejpozd^ji od b^ezna 2018}, nadržuje stavebníkovi a spole ^nosti,
která vy^izuje a rovn ^ž i sp^ízn^né spole^nosti která již bez p^edchozího stavebního povolení realizuje
stavbu, bez stavebního stavebního povolení, p ^i^emž soustavné a v^dom^ porušuje vlastnická práva
naší spole^nosti a dalších majitel ^ sousedních nemovitostí.
Skute^nost, že se stavba již realizuje bez pravomocného stavebního povolení, tato ú ^ednice
ingnorovala rovn ^ž p^i místním šet^ení, jakož i skute^nost že legalizovala již v minulost^ stavby, které
nebyly provedeny na základ^ schválené projektové dokumentace a podle vydaného stavebního
povolení.
Svým jednáním napomáhá k omezování vlastníckých práv t ^etích osob, vedoucích až do té míry, že se
jedná o de facto zcizení, nebot poškození již nebudou moci nikdy vykonávat pln ^ svá vlastnická práva
^ímž zp ^sobila škodu nemalého rozsahu. Rovn ^ž p^i stavebním ^ízení ú^elov^ opominula
neopominutelného ú^astníka ^ízení uvedeného na LV ^.4640 pro k.ú. Holešovice u Katastrálního ú ^adu
Praha, KP Praha -m ^sto.

P^i osobních jednáních bez p ^ítomnosti dalších osob pak z jednání výše uvedenou vyplynulo, že „bez
pot^ebné motivace a pasivním p ^ístupem toho nelze p^íliš dosáhnout". I p^es upozorn^ní, že se proti
takovému jednání budeme jako poškozený vlastník bránit , tato soba vydala stavební povolení ve
prosp ^ch "nevlastník^" nemovitostí dot^ených stavbou a „shodou okolností" v dob^, kdy je seznámena
s tím, že v listopadu jsem nucen , jako jednatel spole^nosti PROFIDOZOR s.r.o. podstoupit operaci, která
m^ vy^adí z pracovního procesu nejmén ^ na 6 týdn ^ .
Existuje zde tudíž d^vodné podez^ení ze spáchání trestného ^inu nadržování s úmyslem poškodit
vlastnická práva t^etích osob ve prosp ^ch navrhovatele a stavebníka stavby.
Další porušení zákona jsou citována v našem odvolání proti výše uvedenému Rozhodnutí (stavebnímu
povolen. Proto vás laskav^ žádáme o d ^kladné prošet^ení celé záležitosti , zejména pak výše uvedené
osoby, p^i^emž považujeme tuto za podjatou.
S ohledem k pr^b^hu a k výsledku ^ízeni v p^edm^tné v^ci d ^vodn^ pochybujeme o její nepodjatosti a
domníváme se, že je v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 správního ^ádu vylou ^ena ze všech úkon ^
v ^ízení.

Proto navrhuji , aby p^edstavený {nad ^ízený) bezodkladn ^ rozhodl, že je výše zmín ^ná v p^edm^tné v^ci
vylou^ena, a rovn ^ž bezodkladn^ za ni ur^il k provedení pot^ebných úkon ^ jinou ú ^ední osobu.

jednotel spole^nosti PROFtQOZOR s.r.o.

