Česká republika - Krajský soud v Brně

 Rooseveltova 16, 601 95 Brno,  546 511 111, fax 546 513 362,
e-mail: podatelna@ksoud.brn.justice.cz ID datové schránky: 5wwaa9j

V Brně dne 4. 8. 2016

č. j. 30 A 68/2016 - 69

Úřad městyse Vranov nad Dyjí
Náměstí 21
Vranov nad Dyjí
___________________________

Věc:
žalobci: a) Otta Kourek, Vranov nad Dyjí, Benátky 109
b) Libuše Kourková, Vranov nad Dyjí, Benátky 109
proti
žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravní správy,
Žerotínovo nám. 3, Brno
o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ze dne 24. 2. 2016, č. j. JMK 27160/2016,
sp. zn. S-JMK 12531/2016/ODOS,

Ve výše uvedené věci Vás s odkazem na § 42 odst. 4 věta druhá in fine zákona
č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, žádám o uveřejnění
připojené písemnosti (Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení) na Vaší
úřední desce po dobu 30 dnů.
Současně prosím, aby po uplynutí stanovené doby byla písemnost vrácena soudu
s informací o dni vyvěšení a sejmutí.

Mgr. Milan Procházka, v.r.
předseda senátu
Za správnost vyhotovení:
Jaroslava Předešlá
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č. j. 30 A 68/2016 - 68

Věc:
žalobci: a) Otta Kourek, Vranov nad Dyjí, Benátky 109
b) Libuše Kourková, Vranov nad Dyjí, Benátky 109
proti
žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravní správy,
Žerotínovo nám. 3, Brno
o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ze dne 24. 2. 2016, č. j. JMK 27160/2016,
sp. zn. S-JMK 12531/2016/ODOS,
Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení
U Krajského soudu v Brně bylo pod spisovou značkou 30 A 68/2016 zahájeno řízení
o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ze dne 24. 2. 2016, č. j. JMK 27160/2016, sp. zn.
S-JMK 12531/2016/ODOS.
Podle § 34 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „s. ř. s.“), 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. 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 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 ode dne vyvěšení 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 uvedenou
spisovou značku.
Za správnost vyhotovení:
Jaroslava Předešlá
Vyvěšeno dne:
Sňato dne:

Mgr. Milan Procházka, v.r.
předseda senátu

