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Shodu s prvopisem potvrzuje Helena Kováříková. 
 

Vyrozumění a výzva 
 

 
Předseda senátu Krajského soudu v Plzni Mgr. Jaroslav Škopek v právní věci  
  
navrhovatelů: a) David Máj, Patočkova 4/6, 169 00 Praha 6,   

b) Michael Knödl, Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6  
oba zastoupeni JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem, Sokolská 
1788/60, 120 00 Praha 2,  

proti  
odpůrci: Obec Bezděkov, Bezděkov 7, 339 01 Klatovy,   

o návrhu na zrušení opatření obecné povahy – změny č. 2 Územního plánu Bezděkov, 
schválené usnesením Zastupitelstva obce Bezděkov dne 2. 12. 2021, č. 233, v části 
„kapitola c), části c.3, v oddíle nazvaném „část Struhadlo“, ve které bylo rozhodnuto 
o zrušení odstavce označeného S-Z4 (BRD) – zastavitelná plocha bydlení, navazující 
na jižní okraj plochy S-Z3 (BRD), určená pro výstavbu rodinných domů, dopravně 
napojená na navrženou místní komunikaci, procházející celou obytnou zónou, připojení 
na výše uvedené inženýrské sítě, - 2. etapa výstavby, eventuálně o návrhu na zrušení 
opatření obecné povahy – změny č. 2 Územního plánu Bezděkov, schválené usnesením 
Zastupitelstva obce Bezděkov dne 2. 12. 2021, č. 233“,  

1) vyrozumívá osoby, které byly přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech vydáním opatření 
obecné povahy – Změny č. 2 Územního plánu Bezděkov, schválené usnesením Zastupitelstva 
obce Bezděkov dne 2. 12. 2021, č. 233, (dále jen „napadené opatření obecné povahy“), a ty, které 
mohou být přímo dotčeny jeho zrušením, o tom, že u Krajského soudu v Plzni probíhá pod sp. 
zn. 77 A 60/2022 řízení o návrhu navrhovatelů na zrušení části napadeného opatření obecné 
povahy, a to:  

- v části „kapitola c), části c.3, v oddíle nazvaném „část Struhadlo“, ve které bylo 
rozhodnuto o zrušení odstavce označeného S-Z4 (BRD) – zastavitelná plocha bydlení, 
navazující na jižní okraj plochy S-Z3 (BRD), určená pro výstavbu rodinných domů, 
dopravně napojená na navrženou místní komunikaci, procházející celou obytnou zónou, 
připojení na výše uvedené inženýrské sítě, - 2. etapa výstavby 

- eventuálně o návrhu na zrušení opatření obecné povahy – změny č. 2 Územního plánu 
Bezděkov, schválené usnesením Zastupitelstva obce Bezděkov dne 2. 12. 2021, č. 233.  

2) a  vyzývá takové osoby, aby nejpozději do 7. 12. 2022 písemně oznámily soudu, zda budou 
v tomto řízení uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení. Obsah úřední desky Krajského 
soudu v Plzni je zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup 
na https://infodeska.justice.cz/.  

 
P o u č e n í 

Výzvu soud činí podle § 34 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), podle kterého zjistí-li předseda senátu v průběhu řízení, 
že jsou tu osoby, které přicházejí v úvahu jako osoby zúčastněné na řízení, vyrozumí je 
o probíhajícím řízení a vyzve je, aby ve lhůtě, kterou jim k tomu současně stanoví, oznámily, zda 
v řízení budou uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení; takové oznámení lze učinit pouze 
v této lhůtě. 

https://infodeska.justice.cz/
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Podle § 34 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 101b odst. 4 s. ř. s. jsou osobami zúčastněnými na řízení 
osoby, které byly přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech vydáním napadeného opatření 
obecné povahy, 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. 

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 
zejména návrh na zahájení řízení a rozhodnutí, jímž se řízení u soudu končí. Osoba zúčastněná na 
řízení nemůže disponovat jeho předmětem (§ 34 odst. 3 ve spojení s § 101b odst. 4 s. ř. s.). Má 
právo podat proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu kasační stížnost.  

Osoba zúčastněná na řízení má právo na náhradu zásadně jen těch nákladů, které jí vznikly 
v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil (§ 60 odst. 5 věta prvá s. ř. s.).  

Na podkladě shora citovaného § 34 odst. 2 s. ř. s. předseda senátu vyrozumívá osoby, které 
přichází v úvahu jako osoby zúčastněné na řízení o probíhajícím řízení, a vyzývá je, aby ve lhůtě 
shora stanovené sdělily písemně zdejšímu soudu, zda budou v řízení uplatňovat práva osoby 
zúčastněné na řízení. 

 
 
Plzeň 21. 11. 2022    
 
 
Mgr. Jaroslav Škopek v.r. 
 předseda senátu 
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