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VAŠE ZNAČKA:
VYŘIZUJE:

Jan RICHTER

DNE:

7. 6. 2022

VYROZUMĚNÍ, VÝZVA A POUČENÍ OSOB ZÚČASTNĚNÝCH NA ŘÍZENÍ
NAVRHOVATEL: Ing. Václav Líva, U Kněžské louky 2150/16, 130 00 Praha 3
zastoupený: JUDr. Vladimíra Pajerová, advokát, Fügnerovo náměstí
1808/3, 120 00 Praha 2 - Nové Město
ODPŮRCE:

Rada obec Praskolesy, Praskolesy 130, 267 54 Praskolesy

v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy č. 1/2021 ze dne 4. 6. 2021
U Krajského soudu v Praze bylo pod spisovou značkou 43 A 42/2022 zahájeno řízení o návrhu
na zrušení výše označeného opatření obecné povahy.
Podle § 101b odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „s. ř. s.“) se v řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části použije přiměřeně
§ 34, s výjimkou odst. 2 věty první a odst. 4.
Podle § 34 odst. 1 s. ř. s. jsou osobami zúčastněnými na řízení osoby, které byly přímo dotčeny ve
svých právech a povinnostech vydáním napadeného opatření obecné povahy nebo jeho části
nebo tím, že opatření obecné povahy nebo jeho část nebylo vydáno, a ty, které mohou být přímo
dotčeny jeho zrušením nebo vydáním podle návrhu výroku rozhodnutí soudu, nejsou-li účastníky
a výslovně oznámily, že budou v řízení uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení.
Podle § 34 odst. 3 s. ř. s. má osoba zúčastněná na řízení právo předkládat písemná vyjádření,
navrhovat důkazy, nahlížet do spisu, být vyrozuměna o nařízeném jednání a účastnit se ho. Dále
má právo namítnout podjatost soudce, soudní osoby, tlumočníka nebo znalce (§ 8 odst. 5 s. ř. s.).
Námitku podjatosti musí uplatnit do jednoho týdne ode dne, kdy se o podjatosti dozvěděla.
Zjistí-li důvod podjatosti při jednání, musí ji uplatnit při tomto jednání. K později uplatněným
námitkám se nepřihlíží. Námitku musí zdůvodnit a uvést konkrétní skutečnosti, z nichž podjatost
dovozuje. Složení senátu i senátu zastupujícího je určeno rozvrhem práce na rok 2022, ve znění
platném ke dni podání návrhu. Do rozvrhu práce, včetně jeho případných změn, lze nahlédnout
u Krajského soudu v Praze nebo na jeho webových stránkách na portálu Ministerstva
spravedlnosti www.justice.cz.
Hodláte-li ve shora uvedené věci uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení, oznamte tuto
skutečnost soudu ve lhůtě dvaceti dnů ode dne vyvěšení této výzvy na úřední desce soudu
(7. 6. 2022). Pokud tak neučiníte v uvedené lhůtě, nemůžete se později práv osoby zúčastněné na
řízení domáhat. Současně soudu sdělte konkrétní skutečnosti, z nichž své postavení osoby
zúčastněné na řízení dovozujete (zejména údaj, jakým způsobem napadená část opatření obecné
povahy či její zrušení zasahuje do Vašich práv či chráněných zájmů, a přesnou identifikaci
dotčených nemovitých věcí).
Za správnost vyhotovení: Jitka Růžičková
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Na písemnostech zasílaných zdejšímu soudu v této věci uvádějte shora uvedenou spisovou
značku.
V souladu s § 42 odst. 4 s. ř. s. je tato výzva doručována vyvěšením na úřední desce soudu.
Vyvěšení na úřední desce Obecního úřadu Praskolesy má pouze informativní charakter.
Jan RICHTER, v. r.
vyšší soudní úředník

Za správnost vyhotovení: Jitka Růžičková

