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    VYROZUMĚNÍ, VÝZVA A POUČENÍ OSOB ZÚČASTNĚNÝCH NA 
ŘÍZENÍ 

 

ve věci navrhovatelů: a) Jaroslav Fuksa, bytem Karlovarská 67, 273 51 Pavlov, b) Jitka 
Fuksová, bytem dtto, c) MUDr. Hana Prokopová, bytem Hájecká 285, 253 01 Chýně, 
všichni zastoupeni Mgr. Lukášem Trojanem, advokátem advokátní kanceláře KŠD, se sídlem 
CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, Praha 46 
proti  
odpůrci: Obec Braškov, se sídlem Dukelská 11, Braškov 
 
o návrhu na zrušení opatření obecné povahy č. 1/2013 ze dne 24. 6. 2013, účinné ke dni 
10. 7. 2013, kterým se vydává Územní plán obce Braškov, se v části týkající se lokálního 
koridoru LBK3 – lokální biokoridor „Dubina – Kožova Hora“ a interakčního prvku IP3 
ve vztahu k pozemku parc. č. 109/22, o výměře 2.440 m2, orná půda, v katastrálním 
území Braškov, zapsaného na LV č. 227, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 
úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kladno, zrušuje dnem vyhlášení 
rozsudku 

 U Krajského soudu v Praze bylo pod spisovou značkou 50 A 19/2013 zahájeno řízení 
o návrhu na zrušení části výše označeného opatření obecné povahy. 

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 § 34 odst. 1 s. ř. s. jsou osobami zúčastněnými na řízení osoby, které byly přímo 
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 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 písemně ve lhůtě dvaceti dnů ode dne vyvěšení této výzvy na úřední 
desce soudu. 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 (zejm. údaj, jakým způsobem napadená část opatření obecné 
povahy či její zrušení zasahuje do vašich práv či chráněných zájmů, a přesnou identifikaci 
dotčených nemovitostí). 

Na písemnostech zasílaných zdejšímu soudu v této věci uvádějte shora uvedené číslo 
jednací /spisovou značku/ 50 A 19/2013.  
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V souladu s ustanovením § 42 odst. 4 s. ř. s. je tato výzva doručována vyvěšením na 

úřední desce soudu. Vyvěšení na úřední desce Obecního úřadu Braškov má pouze 
informativní charakter. 

 

V Praze dne 2. září 2013 

 

 

JUDr. Věra Šimůnková, v.r. 
 předsedkyně senátu 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: 

Vlasáková 
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