č.j. 59 A 12/2019-40

Vyrozumění a výzva
Předseda senátu Krajského soudu v Plzni ve věci
žalobců:

proti
žalovanému:

a) město Janovice nad Úhlavou, sídlem Harantova 132, 340 21
Janovice nad Úhlavou
b) město Nýrsko, sídlem Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
oba zastoupeni advokátem JUDr. Milošem Tuháčkem, sídlem
Převrátilská 330, 390 01 Tábor
Český báňský úřad, sídlem Kozí 4, P. O. BOX 140, 110 01 Praha 1 Staré Město

o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 9. 2019, č.j. SBS 19808/2019/ČBÚ-21,
v y r o z u m í v á osoby, které byly přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech
vydáním rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 9. 2019, č.j. SBS 19808/2019/ČBÚ-21, a ty,
které mohou být přímo dotčeny jeho zrušením podle návrhu výroku rozhodnutí soudu,
o tom, že u Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. 59 A 12/2019 probíhá řízení o žalobě žalobců a)
a b) proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 9. 2019, č.j. SBS 19808/2019/ČBÚ-21 (dále jen
„napadené rozhodnutí“), kterým bylo zamítnuto odvolání žalobců a) a b) proti rozhodnutí
Obvodního báňského úřadu pro území krajů Plzeňského a Jihočeského ze dne 18. 4. 2019, č.j.
SBS 22783/2017/OBÚ-06/29 (dále jen „prvoinstanční rozhodnutí“), a toto rozhodnutí bylo
potvrzeno; prvoinstančním rozhodnutím byl k žádosti společnosti Klatovské štěrkopísky, s.r.o.,
sídlem Plzeňská 61, 322 00 Plzeň – Křimice, stanoven dobývací prostor Bystřice nad Úhlavou
pro dobývání výhradního ložiska štěrkopísku Petrovice nad Úhlavou (ev. č. 3 016 000); přičemž
žalobci a) a b) se žalobou domáhají zrušení napadeného rozhodnutí i prvoinstančního
rozhodnutí;
a v y z ý v á takové osoby, aby ve lhůtě do 20. 11. 2019 písemně oznámily soudu, zda
budou v řízení uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení. Obsah úřední desky Krajského
soudu
v Plzni
je
zveřejněn
i způsobem
umožňujícím
dálkový
přístup
na
https://infodeska.justice.cz.
Poučení
Výzvu soud činí podle § 34 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), podle kterého zjistí-li předseda senátu v průběhu řízení, že
jsou tu osoby, které přicházejí v úvahu jako osoby zúčastněné na řízení, vyrozumí je
o probíhajícím řízení a vyzve je, aby ve lhůtě, kterou jim k tomu současně stanoví, oznámily, zda
v řízení budou uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení; takové oznámení lze učinit pouze
v této lhůtě.
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.
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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.).
Osoba zúčastněná na řízení má právo na náhradu zásadně jen těch nákladů, které jí vznikly
v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil (§ 60 odst. 5 věta prvá s.ř.s.).

Plzeň 5. listopadu 2019
Mgr. Alexandr Krysl v.r.
předseda senátu
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