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Shodu s prvopisem potvrzuje Lucie Cínová. 
 

 

VÝZVA 

Krajský soud v Plzni ve věci 
 
navrhovatele: 
 

město Krásno, IČO 00573167, 
sídlem Radniční 1, 357 31 Krásno, 
zastoupeného Mgr. Jiřím Nezhybou, advokátem, 
sídlem Údolní 33, 602 00 Brno, 

proti  
odpůrci: 
 

Krajský úřad Karlovarského kraje, 
sídlem Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, 

v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy odpůrce ze dne 30. 4. 2021, sp. zn. 
KK/241/RR/21,  

I. vyrozumívá 

osoby, které přichází v úvahu jako osoby zúčastněné na řízení 

o tom, že u Krajského soudu v Plzni probíhá řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy 
odpůrce ze dne 30. 4. 2021, sp. zn. KK/241/RR/21, jímž byla zrušena část Územního plánu 
Krásno vydaného Zastupitelstvem města Krásno dne 7. 8. 2015 pod usnesením č. 6/8/2015. 

II. vyzývá 

výše uvedené osoby, aby nejpozději do 31. 5. 2022 písemně oznámily ke shora uvedené spisové 
značce, zda v tomto řízení budou uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení. 

Poučení: 

Podle § 34 odst. 1 s. ř. s. jsou osobami zúčastněnými na řízení 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. 

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 
žaloba, 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 (§ 34 
odst. 3 s. ř. s.). 

Oznámení o uplatnění práv osoby zúčastněné na řízení lze učinit pouze ve lhůtě soudem k tomu 
stanovené (§ 34 odst. 2 věta druhá za středníkem s. ř. s.). 

Plzeň 29. 4. 2022 

Mgr. Petra Heřmanová v.r. 
asistentka soudce 
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