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VYROZUMĚNÍ, VÝZVA A POUČENÍ OSOB ZÚČASTNĚNÝCH NA ŘÍZENÍ
Věc: Žalobce: Obec Luštěnice, se sídlem Boleslavská 171, 294 42 Luštěnice
zastoupený: JUDr. Tomášem Davidem, advokátem se sídlem Dlážděná 4, 110 00
Praha 1
proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150
21 Praha 5,
v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 12. 2012, čj.
170095/2012/KUSK REG/Bu,
U Krajského soudu v Praze bylo pod spisovou značkou 46 A 29/2013 zahájeno řízení o žalobě
proti výše uvedenému rozhodnutí žalovaného.
Podle ustanovení § 34 odst. 1 zákona č., 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších
předpisů osobami zúčastněnými na řízení jsou osoby, které byly přímo dotčeny ve svých právech a
povinnostech vydáním napadeného rozhodnutí nebo tím, že rozhodnutí 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 práva osob zúčastněných na řízení
uplatňovat.
Podle ustanovení § 34 odst. 3 soudního řádu správního osoba zúčastněná na řízení má právo
předkládat písemná vyjádření, nahlížet do spisu, být vyrozuměna o nařízeném jednání a žádat, aby jí
bylo při jednání uděleno slovo. Doručuje se jí žaloba, usnesení o přiznání odkladného účinku, usnesení
o předběžném opatření a rozhodnutí, jímž se řízení u soudu končí. Osoba zúčastněná na řízení nemůže
disponovat jeho předmětem.
Hodláte-li ve shora uvedené věci uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení, oznamte tuto
skutečnost soudu ve lhůtě dvou týdnů de dne vyvěšení této výzvy na úřední desce soudu dne
12. dubna 2013. Neučiníte-li tak v uvedené lhůtě, nelze se později práv osoby zúčastněné na řízení
domáhat. Současně soudu sdělte a listinnými důkazy doložte konkrétní skutečnosti, z nichž své
postavení osoby zúčastněné na řízení dovozujete (např. své vlastnictví k dotčené nemovitosti
výpisem z katastru nemovitostí apod.).
Domáhá-li se postavení osoby zúčastněné na řízení ten, kdo podmínky pro to nesplňuje, soud
podle ustanovení § 34 odst. 3 soudního řádu správního usnesením vysloví, že osobou zúčastněnou na
řízení není. Na písemnostech zasílaných zdejšímu soudu v této věci uvádějte shora uvedené číslo
jednací /spisovou značku/.
V souladu s ustanovením § 42 odst. 4 s. ř. s. je tato výzva doručována vyvěšením na úřední desce
soudu. Vyvěšení na úřední desce Obecního úřadu Luštěnice má pouze informativní charakter.
V Praze dne 12. 4. 2013
Olga Stránská, v. r.
předsedkyně senátu
Za správnost vyhotovení: Vlasáková

