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Ve shora uvedené právní věci Vás žádáme, abyste poučení pro osoby na řízení zúčastněné
vyvěsili na úřední desce po dobu 30 dní. Poté nechť je poučení soudu s vyznačením vyvěšení
ihned vráceno.

Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení
U Krajského soudu v Brně bylo pod spisovou značkou 67 A 1/2018 zahájeno řízení o návrhu
na zrušení opatření obecné povahy vydaného Magistrátem města Zlína, odborem
stavebních a dopravních řízení, č.j. MMZL 000806/2018 ze dne 12.1.2018, kterým byla
stanovena místní úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku parc.
č. 2323 v k.ú. Březnice u Zlína spočívající v umístění svislého dopravního značení „č. B 11 –
Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou „č. E 13 – text nebo
symbol“ s textem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“, a to na vjezdech z obou stran do
předmětného úseku pozemní komunikace na parcele č. 2323 v k. ú. Březnice u Zlína.
Podle § 101b odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „s. ř. s.“), se v řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části použije
přiměřeně ustanovení § 34, s výjimkou odst. 2 věty první a odst. 4.
Podle § 34 odst. 1 s. ř. s. jsou osobami zúčastněnými na řízení osoby, které byly přímo
dotčeny ve svých právech a povinnostech vydáním napadeného opatření obecné povahy nebo
jeho části nebo tím, že opatření obecné povahy nebo jeho část 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. Dle § 34 odst. 3 s. ř. s. má osoba zúčastněná na řízení právo předkládat
písemná vyjádření, nahlížet do spisu, být vyrozuměna o nařízeném jednání a žádat, aby jí bylo
při jednání uděleno slovo. Doručuje se jí návrh, 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.
Hodláte-li ve shora uvedené věci uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení, oznamte tuto
skutečnost soudu ve lhůtě dvaceti dnů ode dne vyvěšení této výzvy. Neučiníte-li tak v
uvedené lhůtě, nelze se později práv osoby zúčastněné na řízení domáhat. Současně soudu
sdělte konkrétní skutečnosti, z nichž své postavení osoby zúčastněné na řízení dovozujete.
Domáhá-li se postavení osoby zúčastněné na řízení ten, kdo podmínky pro to nesplňuje, soud
dle § 34 odst. 4 s. ř. s. usnesením vysloví, že osobou zúčastněnou na řízení není.
Na všech písemnostech zasílaných zdejšímu soudu v této věci uvádějte výše uvedenou
spisovou značku.

JUDr. David Raus, Ph.D., v. r.
předseda senátu

Za správnost vyhotovení:
Eva Drlová

Vyvěšeno dne: 6. 2. 2018
Sňato dne:

67A 1/2018-26

KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ
Rooseveltova 16, 601 95 Brno

tel.: 546 511 111, fax: 546 513 362, e-mail: podatelna@ksoud.brn.justice.cz, IDDS: 5wwaa9j

NAŠE ZNAČKA:

67 A 1/2018

VAŠE ZNAČKA:
VYŘIZUJE:

Eva Drlová

DNE:

05.02.2018

Navrhovatel: Obec Březnice
Odpůrce: Magistrát města Zlína

Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení
U Krajského soudu v Brně bylo pod spisovou značkou 67 A 1/2018 zahájeno řízení o návrhu
na zrušení opatření obecné povahy vydaného Magistrátem města Zlína, odborem
stavebních a dopravních řízení, č.j. MMZL 000806/2018 ze dne 12.1.2018, kterým byla
stanovena místní úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku parc.
č. 2323 v k.ú. Březnice u Zlína spočívající v umístění svislého dopravního značení „č. B 11 –
Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou „č. E 13 – text nebo
symbol“ s textem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“, a to na vjezdech z obou stran do
předmětného úseku pozemní komunikace na parcele č. 2323 v k. ú. Březnice u Zlína.
Podle § 101b odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „s. ř. s.“), se v řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části použije
přiměřeně ustanovení § 34, s výjimkou odst. 2 věty první a odst. 4.
Podle § 34 odst. 1 s. ř. s. jsou osobami zúčastněnými na řízení osoby, které byly přímo
dotčeny ve svých právech a povinnostech vydáním napadeného opatření obecné povahy nebo
jeho části nebo tím, že opatření obecné povahy nebo jeho část 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. Dle § 34 odst. 3 s. ř. s. má osoba zúčastněná na řízení právo předkládat

písemná vyjádření, nahlížet do spisu, být vyrozuměna o nařízeném jednání a žádat, aby jí bylo
při jednání uděleno slovo. Doručuje se jí návrh, 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.
Hodláte-li ve shora uvedené věci uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení, oznamte tuto
skutečnost soudu ve lhůtě dvaceti dnů ode dne vyvěšení této výzvy. Neučiníte-li tak v
uvedené lhůtě, nelze se později práv osoby zúčastněné na řízení domáhat. Současně soudu
sdělte konkrétní skutečnosti, z nichž své postavení osoby zúčastněné na řízení dovozujete.
Domáhá-li se postavení osoby zúčastněné na řízení ten, kdo podmínky pro to nesplňuje, soud
dle § 34 odst. 4 s. ř. s. usnesením vysloví, že osobou zúčastněnou na řízení není.
Na všech písemnostech zasílaných zdejšímu soudu v této věci uvádějte výše uvedenou
spisovou značku.

JUDr. David Raus, Ph.D., v. r.
předseda senátu

Za správnost vyhotovení:
Eva Drlová

