č. j. 65 A 17/2018-106

KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ
Rooseveltova 648/16, 601 95 Brno

tel.: 546 511 111, fax: 546 513 362, e-mail: podatelna@ksoud.brn.justice.cz, IDDS: 5wwaa9j

NAŠE ZNAČKA:

65 A 17/2018

VAŠE ZNAČKA:
VYŘIZUJE:

Kristýna Pejčochová

DNE:

03.01.2019

Obec Oslnovice
Oslnovice 18
671 07 Uherčice

NAVRHOVATEL: Yacht Club Vranovská přehrada z.s., sídlem Kramářská 3492/14, 669 02
Znojmo
zastoupený advokátem JUDr. Alešem Ondrušem, sídlem Bubeníčkova 502/42, 615 00 Brno
ODPŮRCE: Krajský úřad Jihomoravského kraje, sídlem Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno
o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy Krajského úřadu Jihomoravského
kraje č.j. JMK 59707/2018, sp.zn. S - JMK 78137/2016 OŽP-Dan, ze dne 24. 4. 2018
Vážení,
ve výše uvedené věci Vás s odkazem na § 42 odst. 4 věta druhá in fine zákona č. 150/2002 Sb.,
soudní řád správní, žádám o uveřejnění připojené písemnosti (Vyrozumění, výzva a poučení osob
zúčastněných na řízení) na Vaší úřední desce po dobu 20 dnů.
Současně prosím, aby po uplynutí stanovené doby byla písemnost vrácena soudu s informací
o dni vyvěšení a sejmutí.
S pozdravem
JUDr. Jaroslava Skoumalová v. r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Kristýna Pejčochová

Vyvěšeno dne:
Sňato dne:

č. j. 65 A 17/2018-100

KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ
Rooseveltova 648/16, 601 95 Brno

tel.: 546 511 111, fax: 546 513 362, e-mail: podatelna@ksoud.brn.justice.cz, IDDS: 5wwaa9j
NAŠE ZNAČKA:

65 A 17/2018

VAŠE ZNAČKA:
VYŘIZUJE:

Kristýna Pejčochová

DNE:

03.01.2019

NAVRHOVATEL: Yacht Club Vranovská přehrada z.s., sídlem Kramářská 3492/14, 669 02
Znojmo
zastoupený advokátem JUDr. Alešem Ondrušem, sídlem Bubeníčkova 502/42, 615 00 Brno
ODPŮRCE: Krajský úřad Jihomoravského kraje, sídlem Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno
o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy Krajského úřadu Jihomoravského
kraje č.j. JMK 59707/2018, sp.zn. S - JMK 78137/2016 OŽP-Dan, ze dne 24. 4. 2018
Vyrozumění, výzva a poučení osoby zúčastněné na řízení
U zdejšího soudu je pod spisovou značkou 65 A 17/2018 vedeno řízení o návrhu na zrušení
výše označeného opatření obecné povahy.
Podle § 101b odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), se v řízení
o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části použije přiměřeně ustanovení § 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 práva osob zúčastněných na řízení uplatňovat. Dle § 34
odst. 3 s. ř. s. má osoba zúčastněná na řízení právo předkládat písemná vyjádření, nahlížet do
spisu, být vyrozuměna o nařízeném jednání a žádat, aby jí bylo při jednání uděleno slovo.
Doručuje se jí návrh, 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 dvaceti dnů ode dne doručení této výzvy. Neučiníte-li tak v uvedené
lhůtě, nelze se později práv osoby zúčastněné na řízení domáhat. Současně soudu sdělte
konkrétní skutečnosti, z nichž své postavení osoby zúčastněné na řízení dovozujete.
Na všech písemnostech zasílaných zdejšímu soudu v této věci uvádějte výše specifikovanou
spisovou značku.
JUDr. Jaroslava Skoumalová v. r.
předsedkyně senátu
Za správnost vyhotovení: Kristýna Pejčochová

