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V ý z v a  

 
 

U Krajského soudu v Hradci Králové probíhá řízení ve věci  
 
žalobce:    Město Pec pod Sněžkou,  IČ 00278181, Pec pod Sněžkou 230, 542 21  
                  Pec pod Sněžkou,  
zastoupen:   JUDr. Tomáš Hlaváček, advokát, Kořenského 1107/15, 150 00 Praha 
proti 
žalovanému:  Krajský úřad Královéhradeckého kraje,  IČ 70889546, Pivovarské  
                      náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové   
 
 
o návrhu na zrušení opatření obecné povahy – rozhodnutí Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje ze dne 27. října 2014 vydaného pod č. j. 
2604/UP/2014/JI-14  
 
  

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 jednoho týdne od vyvěšení této výzvy na úřední desce 
Městského úřadu Pec pod Sněžkou 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. 
Nemůže však disponovat předmětem řízení. (§ 34 odst. 3 s. ř. s.) 

 
 
Hradec Králové 12. 4. 2017 
 

                                                               JUDr. Jan Rutsch v. r. 
                   předseda senátu  
            
Za správnost vyhotovení: 
Renata Vašatová 
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