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Sňato dne:  

KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ 
Rooseveltova 648/16, 601 95 Brno  

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

NAŠE ZNAČKA:  67 A 6/2021 

 
 

VAŠE ZNAČKA:   

VYŘIZUJE:  Romana Lipovská 

DNE:  27.07.2021 
 
 
NAVRHOVATELÉ:  a) Obec Moravany  
         sídlem Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany u Brna 
     b) Obec Nebovidy 
          sídlem Nebovidy 78, 664 48 Moravany u Brna    
                                      c) Obec Troubsko 
          sídlem Zámecká 8, 664 41 Troubsko 
                                      d) Obec Skalička 
          sídlem Skalička 10, 666 03 Tišnov 03  
      e) Obec Všechovice 
          sídlem Všechovice 32, 666 03 Tišnov 3 
      f) Obec Malhostovice 
          sídlem Malhostovice 75, 666 03 Malhostovice 
      g) Ing. Libor Dolák 
           bytem Pražská 29, 642 00 Brno-Bosonohy 
                 h) Jana Poláková 
           bytem Opálkova 16, 635 00 Brno-Bystrc 
                                        i) Jana Picková       
                                           bytem Chrpová 59, 641 00 Brno-Žebětín 
        j) Dana Vonková 
                                            bytem Dolní louky 13, 635 00 Brno-Kníničky 
       k) RNDr. Karel Taft, MBA 
           bytem Na Březině 32, 664 34 Rozdrojovice 
        l) Patrik Krejčí  
            bytem Jinačovice 213, 664 34 Kuřim  
                                       m) JUDr. Zdeněk Jobánek 
                                             bytem Drásov 196, 664 24 Drásov 
                                        n) Ing. Květoslav Pazourek 
                                             bytem Foglarova 1817, 664 34 Kuřim 
                                        o) Hana Bořecká 
            bytem Na Hrázi 260, 664 34 Moravské Knínice 
        p) Dita Štěpánková 
                                             bytem Pod Vývozem 465/7, 664 49 Ostopovice 
        q) Spolek Občané za ochranu kvality bydlení v Brně –   
                                             Bosonohách 
            sídlem Hoštická 95, 642 00 Brno-Bosonohy   

   všichni zastoupeni Mgr. Pavlem Černým, advokátem Frank Bold     
   Advokáti, s.r.o., sídlem Údolní 33, 602 00 Brno 
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ODPŮRCE:     Jihomoravský kraj 
                sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 602 00  Brno-střed   
 
o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy – Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje ze dne 17.9.2020 
 

Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení 

U Krajského soudu v Brně bylo pod spisovou značkou 67 A 6/2021 zahájeno řízení o návrhu na 
zrušení části opatření obecné povahy – Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje ze dne 17.9.2020, č. 2835/20/Z33.  

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. ř. s., 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. 
 
 
Mgr. Petr Šebek v.r. 
předseda senátu 
 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení:  Romana Lipovská  
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