KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ

č.j. 62 A 171/2020-71

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:

62 A 171/2020

VAŠE ZNAČKA:

Obecní úřad Otín
Otín 37
594 01 Velké Meziříčí

VYŘIZUJE:

Romana Lipovská

DNE:

06.01.2021

ŽALOBCE:

Jindřich Koudela, nar. 11.3.1971, bytem 594 01 Pavlínov 93, zastoupen
zmocněncem Jindřichem Koudelou, bytem 594 01 Pavlínov 93

ŽALOVANÝ:

Státní pozemkový úřad, sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28.7.2020, č.j. SPU 473967/2019, sp.zn.
SP15697/2019-202001

Vážení,
na pokyn předsedy senátu Mgr. Petra Šebka Vám ve shora uvedené věci v příloze zasílám výzvu
možným osobám zúčastněným na řízení s tím, aby tato byla uveřejněna na Vaší úřední desce po
dobu 15 dnů.
S pozdravem
Romana Lipovská
zapisovatelka

Příloha:
výzva možným osobám zúčastněným na řízení

Vyvěšeno dne:
Sňato dne:

62 A 171/2020-59

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:

62 A 171/2020

VAŠE ZNAČKA:
VYŘIZUJE:

Romana Lipovská

DNE:

16.12.2020

ŽALOBCE:

Jindřich Koudela, nar. 11.3.1971, bytem 594 01 Pavlínov 93, zastoupen
zmocněncem Jindřichem Koudelou, bytem 594 01 Pavlínov 93

ŽALOVANÝ:

Státní pozemkový úřad, sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28.7.2020, č.j. SPU 473967/2019, sp.zn.
SP15697/2019-202001
Výzva možným osobám na řízení zúčastněným
U Krajského soudu v Brně je vedeno řízení o žalobě proti rozhodnutí Státního pozemkového
úřadu ze dne 28.7.2020, č.j. SPU 473967/2019, ve věci schválení návrhu komplexních
pozemkových úprav v k.ú. Pavlínov a na částech k.ú. Pohořílky u Otína, Horní Radslavice a
Kamenice u Jihlavy.
Podle § 34 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „soudní řád správní“), jsou osobami zúčastněnými na řízení 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.
Osoba zúčastněná na řízení má podle § 34 odst. 3 soudního řádu správního právo předkládat
písemná vyjádření, nahlížet do spisu, být vyrozuměna o nařízeném ústním jednání a žádat, aby jí
bylo při jednání uděleno slovo. Doručuje se jí rovněž rozhodnutí, kterým se řízení u soudu končí.
Tato osoba však nemůže disponovat předmětem řízení.
Krajský soud v Brně proto podle § 34 odst. 2 soudního řádu správního vyzývá 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 hodlají práva osob zúčastněných na
řízení v tomto řízení uplatňovat, aby to sdělily zdejšímu soudu ke sp. zn. 62 A 171/2020 ve lhůtě
dvou týdnů.
Mgr. Petr Šebek v.r.
předseda senátu
Za správnost vyhotovení: Romana Lipovská

