MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE

Slezská 9, 120 00 Praha 2
tel.: 224 172 111, fax: 222 512 441, e-mail: podatelna@msoud.pha.justice.cz,, IDDS: snkabbm
Na všech podáních uvádějte:
č. j. 10 A 138/2019-32

Vyrozumění o probíhajícím řízení
Podle ustanovení § 34 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s.ř.s.), mohou
v řízení ve věcech správního soudcnictví uplatňovat svá práva osoby zúčastněné na řízení.
Podle § 34 odst. 1 s.ř.s. osobami zúčastněnými na řízení jsou 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.
Vzhledem k uvedené právní úpravě Vás Městský soud v Praze podle § 34 odst. 2 s.ř.s.
1)

vyrozumívá o tom, že u tohoto soudu je pod sp. zn. 10 A 138/2019

vedeno ve

věci
žalobce:
a Marie Grygarová, nar. 22.4.1941, Dolní Bečva 406, 756 55 Dolní Bečva,
b Jaromír Grygar, nar. 13.8.1940, Dolní Bečva 406, 756 55 Dolní Bečva
oba zastoupeni JUDr. Karla Návedlová, advokát, Wolkerova 1140/2 743 01
Bílovec
proti žalovanému: Ministerstvo pro místní rozvoj, IČ 66002222, Staroměstské
náměstí 932/6, 110 15 Praha 1
žaloba proti rozhodnutí spr. orgánu ze dne 26.06.2019 č.j. 250/2019-31-4
2)

poučuje o tom, že podle § 34 odst. 3 s.ř.s. osoba zúčastněná na řízení má právo
předkládat písemná vyjádření, nahlížet do spisu, být vyrozuměna o nařízeném jednání,
žádat, aby jí při jednání bylo uděleno slovo a uplatňovat další práva daná
ustanoveními s.ř.s. (zejména ust. § 8 odst. 5, § 49 odst. 5, § 60 odst. 5, § 74 odst. 1, §
106 odst. 2 s.ř.s.) Osobě zúčastněné na řízení se doručuje rozhodnutí, jímž se řízení u
soudu končí. Osoba zúčastněná na řízení nemůže disponovat jeho předmětem.

3)

vyzývá, abyste ve lhůtě do 2 týdnů od doručení tohoto vyrozumění oznámil (a), zda
budete v tomto řízení uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení. Takové oznámení
lze učinit pouze v této lhůtě.

Praha 09.09.2019

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Drozenová.

JUDr. Ing. Viera Horčicová v. r.
předsedkyně senátu
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