č. j. 65 A 2/2018-26

KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ – POBOČKA V OLOMOUCI
Studentská 7, 771 11 Olomouc
_______________________________________________________________

tel.: 587 402 111 (777), fax: 587 402 869, e-mail: podatelna@ksoud.olc.justice.cz, ID DS: euyp2tn
VÝZVA A POUČENÍ OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA ŘÍZENÍ O PRÁVECH
A POVINNOSTECH

Věc:
žalobce:
proti
žalovanému:

Ing. Pavel Švanda, bytem Havlíčkova 233, Javorník
zastoupen JUDr. Igorem Krajčíkem, advokátem se sídlem Horní Lipová 271,
Horní Lipová
Státní pozemkový úřad
sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3

o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 10. 2017 , č. j. SPU 363870/2017.
Sdělujeme Vám, že u Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci pod sp. zn. 65 A
2/2018 probíhá řízení v právní věci žalobce Ing. Pavla Švandy proti žalovanému Státnímu
pozemkovému úřadu, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 10. 2017, č. j. SPU
363870/2017, kterým bylo zamítnuto odvolání proti rozhodnutí Státního pozemkového úřadu,
Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, Pobočky Jeseník, kterým byl schválen
návrh pozemkových úprav v katastrálním území Hukovice u Jeseníka a části katastrálního území
Kobylá nad Vidnavkou ve věci požadavku žalobce, aby žalovaný dal do souladu své rozhodnutí
s dosaženou právní a faktickou skutečností ve věci, tedy že žalovaný fakticky a právně prováděl
na části daného katastrálního území toliko jednoduché pozemkové úpravy, nikoliv pozemkové
úpravy komplexní.
Vyzýváme Vás, abyste ve lhůtě 14 dnů od doručení této výzvy písemně oznámil(a) soudu, zda
budete v tomto řízení uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení podle § 34 zákona
č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů. Nesdělíte-li soudu nic v
této lhůtě, bude se mít za to, že práva osoby zúčastněné na řízení neuplatňujete.
Současně Vás poučujeme, že 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 rozhodnutí, jímž se řízení u soudu končí, a může proti němu podat kasační
stížnost. Osoba zúčastněná na řízení nemůže disponovat předmětem řízení.
Domáhá-li se postavení osoby zúčastněné na řízení ten, kdo podmínky pro to nesplňuje, soud
podle § 34 odst. 3 s. ř. s. usnesením vysloví, že osobou zúčastněnou na řízení není.
Olomouc 18.dubna 2018
Mgr. Markéta Horová v. r.
asistentka soudce

Za správnost vyhotovení: Miroslava Navrátilová

(s.ř.s. č. 4 – výzva a poučení osoby zúčastněné na řízení o právech a povinnostech)

