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správní oddělení

DNE:

25.05.2022

žalobce:

Jan Drápal, narozený dne 21. 3. 1963
bytem Partyzánská 661/42, 779 00 Olomouc
zastoupený advokátem Mgr. Stanislavem Bodlákem
sídlem Sobotín 270, 788 16 Petrov nad Desnou

žalovaný:

Krajský úřad Olomouckého kraje
sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 8. 2021, č. j. KUOK 81231/2021, ve věci
stavebního povolení
Vážení,
sdělujeme Vám, že u Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci probíhá
pod sp. zn. 60 A 69/2021 řízení ve věci žalobce Jana Drápala proti žalovanému Krajskému úřadu
Olomouckého kraje o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 8. 2021,
č. j. KUOK 81231/2021, kterým žalovaný zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí ze dne
16. 1. 2020, č. j. SMOL/332476/2019/OZP/VH/Koz, jímž Magistrát města Olomouce rozhodl
o vydání stavebního povolení ke stavbě vodních děl „Holice - Na Zábraní, infrastruktura –
SO 300 vodovod a kanalizace tlaková“ na pozemcích parc. č. 643/1, 644 a 1937 v k. ú. Holice
u Olomouce.
Vyzýváme Vás, abyste ve lhůtě 2 týdnů od doručení této výzvy písemně oznámil/a soudu,
zda budete v tomto řízení uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení dle § 34 zákona
č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“). Nesdělíte-li soudu nic v této lhůtě,
bude se mít za to, že práva osoby zúčastněné na řízení neuplatňujete.
Krajský soud upozorňuje, že v případě podání oznámení o uplatňování práv osoby zúčastněné
na řízení ve smyslu předchozího odstavce je mj. nutné, aby toto podání bylo podepsáno
(§ 37 odst. 3 s. ř. s.). Podání v listinné podobě se opatřuje vlastnoručním podpisem a elektronické
podání podpisem elektronickým ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících
důvěru pro elektronické transakce.
Současně Vás krajský soud poučuje, že dle § 34 odst. 1 a 3 s. ř. s. jsou osobami zúčastněnými
na řízení osoby, které byly přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech vydáním napadeného
rozhodnutí nebo tím, že rozhodnutí nebylo vydáno, a ty, které mohou být přímo dotčeny jeho
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zrušením nebo vydáním podle návrhu výroku rozhodnutí soudu, nejsou-li účastníky a výslovně
oznámily, že budou v řízení práva osob zúčastněných na řízení uplatňovat. 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. Doručuje se jí žaloba, 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.
Mgr. Veronika Mojdlová v. r.
asistentka soudkyně

Za správnost vyhotovení: Miroslava Navrátilová

