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Výzva
U Krajského soudu v Hradci Králové probíhá řízení ve věci
navrhovatelé: a) Václav Lánský, narozený 1. 1. 1949, Příkrý 49, 513 01 Semily
b) Zděnek Louda, narozený 30. 10. 1948, Příkrý 52, 513 01 Semily
c) Rob Rollema, narozený 14. 8. 1966, Příkrý 106, 513 01 Semily
d) Alice Amirzaiová, narozená 22. 9. 1963, Chrpová 802, 250 91 Zeleneč
e) Roman Částek, narozený 5. 11. 1981, Košťálov 361, 512 02 Košťálov
proti
odpůrci:

Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha

o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 2. 2021, č. j. SPU 000961/2021 (schválení
návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Příkrý)
U Krajského soudu v Hradci Králové probíhá shora uvedené řízení. Dle § 34 odst. 2 zákona č.
150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s. ř. s.“) jsou osobami
zúčastněnými na řízení osoby, které byly přímo dotčeny na 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.
Krajský soud vyzývá osoby, které se domnívají, že splňují zákonného předpoklady pro to, aby jim
v uvedeném řízení příslušelo postavení osoby zúčastněné, aby ve lhůtě dvou týdnů od vyvěšení
této výzvy na úřední desce obecního úřadu Krajskému soudu v Hradci Králové oznámily, že
budou v tomto řízení uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení (§ 34 odst. 2 s. ř. s.).
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. Dále jí bude
doručeno rozhodnutí, jímž se řízení u soudu končí, proti kterému může podat opravný
prostředek. Nemůže však disponovat předmětem řízení (§ 34 odst. 3 s. ř. s.).
Hradec Králové 1. září 2021
JUDr. Jan Rutsch v. r.
předseda senátu

(výzva zúč. os. § 34/2 s.ř.s.)
Za správnost vyhotovení: Ivana Schejbalová

