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NAVRHOVATEL: Yacht Club Vtanovská přehrada
Znojmo

z.s., sídlem lfuamářská 3492/14,669 02

zastoupený advokátemJUDr. Alešem Ondtušem, sídlem Bubeníčkova502/42, ó15 00 Btno

ODPÚRCE: Kmiský úřad Jihomoravského kraie, sídlem Žetoúnovo náměstí 3,602 00 Brno
o návthu na zrušeníčásti opatření obecné povahy Ktaiského úřadu Jihomotavského
ktaie č.i. JMK 59707 /2018, §p.zn. S _ JMK 78137 /2016 OŽP-Dan, ze dne 24. 4.20t8
Vyrozuměni,wýzva

a

poučeníosoby zúčastněnénaíizení

U zdejšího souclu je pod spisovou značkou 65
výše označeného opaďení obecné povahy.

^

L7

/2018 r,edeno iíz,enío návrhu na zrrršení

Podle § 101b oclst. 4 z,ákona č.150/2002 Sb., soudní i,ád správní (dále jen ,,s. ř. s."), se v řízení
o ztuŠeníopatření obecné povahy nebo jeho části použi;e přirztěřeně ustanovení § 34, s výjimkou
odst. 2 věty pn ní a oclst. 4.
Podle § 34 odst. 1 s. ř. s. jsou osobamr zúčastněnýmrnařizení osoby, které bylypřímo dotčenyve
svých práveclr a povinnostech r,rydáním napadenélro opatření obecné por.alry nebo jelro části
nebo tím, že opatřeni obecné povahy nebo jeho část nebylo wydáno, a ty, kteté mohou být přímo
dotčeny jeho zrušenímnebo r,rydáním podle návrlru výtoku rozl-rodnutí souclu, nejsou-Ii účastníky
aýslovně oznáml7y, že budou s, řízeni práva osob zúčastněnýchna řízeníuplatňovat. Dle § 34
odst. 3 s. ř. s. má osoba z,účastněná na iíz,eníplár.o přeclkláclat písemná lryjádiení, nahltž,et do
spisu, být r,ryrozuměna o nařízeném jednání a žádat, aby jí bylo pi,i 1eďnání uděleno slovo.
Dotučuje se jí návrh, usnesení o přtznání odkladnélro účinku,usnesení o předběžném opatření
a tozhodnutí, jírnžse íízeníu soudu končí.Osoba zúčastněnána Ťizení nemůžedisponovat jeho
předmětem.

Hodláte li ve shora uvedené věci uplatňos,at práva osoby zičastněnéna íízení,oznamte tuto
skutečnost soudu ve lhůtě dvaceti dnů ode dne doručenítéto ýr,rry. Neučiníte-lr tak vuvedené
llrůtě, nelze se pozdě]i ptáv osoby zúčastněnéna Lizení domáhat. Současně soudu sdělte
konkrétní skuteČnosU, z, ntchž, sr,é postavení osoby zúčastněnénai.iz.ení clovozujete.

Na všech písemnostech zast7aných zdejšímu soudu v této věci uvádějte
spisovou značku.
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JUDr. Jaroslava Skoumalová v. t.
předseclkyně senátu
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