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Krajský soud v Českých Budějovicích
Zátkovo nábřeží 2, PSČ 370 84

______________________________________________________________
POUČENÍ O PROCESNÍCH PRÁVECH A POVINNOSTECH
PRO OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA ŘÍZENÍ
Věc: Navrhovatel A + Future, sídlem U Rybníka 2350/3, Dobrá Voda u Českých
Budějovic, zastoupený Mgr. Vítězslavem Dohnalem, advokátem, se sídlem Příběnická 1908,
Tábor, proti odpůrci Krajskému úřadu Jihočeského kraje, sídlem U Zimního stadionu 1952/2,
České Budějovice, o návrhu na zrušení veřejné vyhlášky vydané formou opatření obecné
povahy, ze dne 27. 7. 2017, č. j. KUJCK 91675/2017, kterou se ruší Změna č. 1 Územního
plánu Včelná vydaná dne 18. 12. 2014.
U Krajského soudu v Českých Budějovicích bylo zahájeno řízení ve shora označené věci pod
značkou 57 A 19/2017.
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
ustanovení § 34, s výjimkou odst. 2 věty první a odst. 4.
Podle ustanovení § 34 odst. 1 s. ř. s. osobami zúčastněnými na řízení jsou osoby, které byly přímo
dotčeny ve svých právech a povinnostech vydáním opatření obecné povahy nebo jeho části 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 s. ř. s. 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 dvaceti dnů od vyvěšení této výzvy. Takové oznámení lze učinit
pouze v této lhůtě.
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.
V Českých Budějovicích dne 19. prosince 2017
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