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VÝZVA A POUČENÍ ODPŮRCE O PRÁVECH A POVINNOSTECH
Věc: navrhovatelka: Ludmila Bertušková, bytem Na Rovinách 772/7, 142 00 Praha 4,
zastoupené Mgr. Jiřím Nezhybou, advokátem se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno, proti
odpůrci: Obec Ostrov, se sídlem Ostrov 24, 262 72 Březnice, v řízení o návrhu na zrušení
opatření obecné povahy – Územního plánu Ostrov ze dne 21. 9. 2018, č. j. 8/2018, v textové
části A.6.2.

Shora uvedená právní věc byla přidělena k projednání a rozhodnutí specializovanému
soudnímu oddělení 54 A na úseku správního soudnictví Krajského soudu v Praze. Složení
tohoto senátu i senátu zastupujícího je dáno rozvrhem práce na rok 2018, ve znění platném ke
dni podání žaloby. Do rozvrhu práce lze nahlédnout u Krajského soudu v Praze.
Soud ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 s. ř. s. poučuje odpůrce o možnosti namítnout
podjatost soudce, soudní osoby, tlumočníka nebo znalce. Námitku musí uplatnit do jednoho
týdne ode dne, kdy se o podjatosti dozvěděl. Zjistí-li důvod podjatosti při jednání, musí ji
uplatnit při tomto jednání. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. Námitka musí být
zdůvodněna a musí být uvedeny konkrétní skutečnosti, z nichž je dovozována (§ 8 odst. 5
soudního řádu správního).
Soud dále ukládá odpůrci, aby ve lhůtě tří týdnů od doručení této výzvy předložil úplný
originál správního spisu věci se týkajícího, a to včetně dokladů o doručení rozhodnutí
účastníkům řízení, a aby v téže lhůtě ve dvojím vyhotovení předložil své písemné vyjádření k
návrhu, který se mu současně doručuje.
Odpůrce nechť soudu rovněž sdělí, zda souhlasí s tím, aby bylo ve věci rozhodnuto bez
nařízení jednání (§ 51 odst. 1 soudního řádu správního). Nevyjádří-li do dvou týdnů od
doručení tohoto přípisu svůj nesouhlas s takovýmto projednáním věci, bude soud mít za to, že
s tímto postupem souhlasí.
V Praze dne 28. prosince 2018
Jan R i ch t e r, v. r.
vyšší soudní úředník

Za správnost vyhotovení:
Anna Adamová

