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KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ
Rooseveltova 648/16, 601 95 Brno
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67 A 3/2020

VAŠE ZNAČKA:
VYŘIZUJE:

Romana Lipovská

DNE:

17.06.2020

NAVRHOVATELÉ: a) Milan Dočekal, bytem Nová 32, Třebíč
b) Karel Prokeš, sídlem Průmyslová 163, Třebíč
c) Obalový servis, s.r.o., sídlem Průmyslová 223, Třebíč
d) Fettum, s.r.o., sídlem, Cherčického 260, Moravské Budějovice
e) BAUSTOFF + METALL BRNO s.r.o,, sídlem U Dálnice 836,
Modříce
f) Metalšrot Tlumačov, a.s., sídlem Mánesova 510, Tlumačov
g) Ing. Josef Ptajsner, bytem Sokolovská 1614/64, Praha 2
h) Hana Coufalová, bytem Vrchlického 556-5, Třebíč
ch) Rudolf Seger, bytem Spojenců 911/15, Třebíč
i) Obchvat Třebíče, z.s., sídlem Nová 32, Třebíč
všichni zastoupeni Mgr. Vítězslavem Dohnalem, advokátem společnosti
Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s.r.o., sídlem Klokotská 103,
Tábor
ODPŮRCE:

Kraj Vysočina, sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava

o návrhu na zrušení opatření obecné povahy - Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje
Kraje Vysočina, vydaného zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 14.5.2019 usnesením č.j.
0229/03/2019 ZK

Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení
U Krajského soudu v Brně bylo pod spisovou značkou 67 A 3/2020 zahájeno řízení
o návrhu na zrušení opatření obecné povahy — Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje
Vysočina, vydaného zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 14.5.2019 usnesením č.j.
0229/03/2019/ZK.
Podle § 101b odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „s. ř, s.tc), se v řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části použije
přiměřeně ustanovení § 34, s výjimkou odst. 2 věty pivní a odst. 4.
Podle § 34 odst. 1 s. ř. s. jsou osobami zúčastněnými na řízení osoby, které byly práno 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 přiznám 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 Ihůtě 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.
Domáhá-li se postavení osoby zúčastněné na řízení ten, kdo podmínky pro to nesplňuje, soud dle
§34 odst. 4 s. ř. s. usnesením vysloví, že osobou zúčastněnou na řízení není.
Na všech písemnostech zasílaných zdejšímu soudu v této věci uvádějte výše uvedenou spisovou
značku.

JUDr. David Raus, Pli.D. v.r.
předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Romana Lipovská

1 9. 06. 207.0
Vyv#ww>"
Sííjtnuto:............

