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č.j. 10 A 60/2020-14 
 
 

Vyrozumění o probíhajícím řízení 
 
Podle § 34 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s.ř.s.“), mohou v řízení ve 
věcech správního soudnictví uplatňovat svá práva osoby zúčastněné na řízení. 
 
Podle § 34 odst. 1 s.ř.s. osobami zúčastněnými na řízení jsou 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 zrušením nebo vydáním podle návrhu výroku 
rozhodnutí soudu, nejsou-li účastníky a výslovně oznámily, že budou v řízení práva osob 
zúčastněných na řízení uplatňovat. 
 
Vzhledem k uvedené právní úpravě Vás Městský soud v Praze podle § 34 odst. 2 s.ř.s. 
 
1) vyrozumívá o tom, že u tohoto soudu je pod sp. zn.: 10 A 60/2020 vedeno řízení ve věci 

žalobců: a) Josef Malý, b) Luděk Dvořák, c) Blanka Horská, proti žalované:  Městská 
část Praha 8, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23.3.2020 č.j. MCP8 
102577/2020, sp.zn. MCP8 207454/2018/OV.Bau.  

 
2) poučuje o tom, že podle § 34 odst. 3 s.ř.s. osoba zúčastněná na řízení má právo předkládat 

písemná vyjádření, nahlížet do spisu, být vyrozuměna o nařízeném jednání, žádat, aby jí při 
jednání bylo uděleno slovo a uplatňovat další práva daná ustanoveními s.ř.s. (zejména ust. § 8 
odst. 5, § 49 odst. 5, § 60 odst. 5, § 74 odst. 1, § 106 odst. 2 s.ř.s.). Osobě zúčastněné na řízení 
se doručuje 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. 
 

3)  vyzývá, abyste ve lhůtě jednoho týdne ode dne doručení tohoto vyrozumění písemně 
oznámil/a, zda budete v tomto řízení uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení. Takové 
oznámení lze učinit pouze v této lhůtě. 
 

4) V případě, že uplatníte práva osoby zúčastněné na řízení, můžete se ve lhůtě jednoho týdne 
vyjádřit k návrhu na přiznání odkladného účinku žalobě. 
 
 

V Praze dne 26. května 2020 
 
 
JUDr. Ing. Viera Horčicová v. r. 
předsedkyně senátu 
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