Krajský soud v Českých Budějovicích
Zátkovo nábřeží 2, PSČ 370 84

______________________________________________________________
Účastníkům řízení o odstranění stavby
„VTL Plynovod Nové Vráto – Jivno“

Váš dopis zn/ze dne
Naše značka
50A 10/2017 – 44

Vyřizuje/linka
389 018 121

V Českých Budějovicích
23.03.2017

Ing. Miroslav Čermák – Krajský úřad - Jihočeský kraj České Budějovice, odbor reg. rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic – žaloba proti rozhodnutí ze dne 13. 1. 2017, č.j.
KUJCK 1178/2017
-----------------------------------------------------------------------------------

Krajský soud v Českých Budějovicích převzal žalobu ve věci shora označené,
o odstranění stavby „VTL Plynovod Nové Vráto – Jivno“. Proto všechny účastníky řízení
o odstranění stavby soud vyrozumívá o tom, že řízení bylo zahájeno a mají právo v tomto
řízení přihlásit se jako osoby na řízení zúčastněné. Je zapotřebí, aby ti z účastníků správního
řízení, kteří budou práva osob na řízení zúčastněných v přezkumném řízení soudním
uplatňovat, takovou okolnost soudu sdělili ve lhůtě 15 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Takové oznámení lze učinit pouze v této lhůtě. K později podaným oznámením o uplatnění
práv zúčastněné osoby nelze přihlížet.
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 (§34 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního
řádu správního).
Osoba zúčastněná má právo vznést námitku podjatosti proti osobám soudců, kteří
budou věc dle rozvrhu práce projednávat a rozhodovat, a to ve lhůtě jednoho týdne ode dne,
kdy se o podjatosti dozvěděla. Věc bude projednána v senátě složeném z předsedkyně
JUDr. Věry Balejové a soudkyň Mgr. Heleny Nutilové a Mgr. Kateřiny Bednaříkové.
Náhradníci jsou JUDr. Marie Trnková a JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph. D. V námitce
podjatosti musí být uvedeno, proti kterému soudci směřuje, v čem je spatřován důvod
pochybnosti o jeho nepodjatosti, kdy se o něm účastník dozvěděl a jakými důkazy může být
prokázán (§ 8 s. ř. s.).
Přílohou je připojen stejnopis žaloby.
Soudní tajemnice:
Šárka Vondřejcová v. r.
Za správnost vyhotovení:
Telefon: 389 018 121
Fax: 389 018 500
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č.ú. 3703-8920231/0710
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