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11 A 50/2022-20

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 soudnictví uplatňovat svá práva osoby zúčastněné na řízení.

Podle ustanovení § 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.

vvrozumívá o tom, že u tohoto soudu je pod sp. zn. 11A 50/2022 vedeno řízení ve Věci

žaloby žalobkyně Vlasty Fatkové proti žalovanému Magistrátu hl. m. Prahy o přezkoumání

rozhodnutí žalovaného správního úřadu ze dne 13. 6. 2022, kterým bylo pravomocně rozhodnuto

o vydání dodatečného povolení pro stavbu „ Ved/eyň'ytaoba na č. parc. 775/6 k. ú. Líbm'jako drobně/oo

Madama-zbo zařízení : teobm'oěým zázemím pro potr'žabj xtaobj b/aom' Zdraoolnz'oéébo zařízení Praba — Libuš“

na pozemcích v katastrálním území Libuš

1) poučuje o tom, že podle ustanovení § 34 odst. 3 s. ř. 5. 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 ustanovení § 8 odst. 5, Š 49 odst. 5, g 60 odst. 5, S 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.

2) Vyzg'á= abyste ve lhůtě 15 ti dnů 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.

V Praze dne 19. 8. 2022 Mgr. Marek B e d ř i c h v. r.

předseda senátu
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Shodu s prvopisem potvrzuje H. Pechočová


