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Č. j. 67 A 6/2017-153

V Brně dne 30.10.2017

Věc:
navrhovatelů: a) Ing. Zdenka Zobačová, nar. 13.10.1956, bytem Lazinov 4, PSČ 679 62, a
b) Vladimír Pozdan, nar. 22.9.1963, bytem Lazinov 130, PSČ 679 62, oba zastoupeni Mgr.
Petrou Hrachy, advokátkou se sídlem Cihlářská 19, 602 00 Brno,
proti
odpůrci: Obec Lazinov, se sídlem Lazinov 121, PSČ 679 62,
o návrhu na zrušení opatření obecné povahy – Změny č. 1 územního plánu obce Lazinov –
vydaného zastupitelstvem obce dne 16.12.2016
Krajský soud v Brně Vám zasílá návrh na zrušení části opatření obecné povahy a
současně Vás vyzývá, abyste nejdéle ve lhůtě dvaceti dnů ode dne doručení této výzvy
předložili soudu kompletní správní spis k věci se vztahující, a to v originále, a dále své
vyjádření k návrhu ve dvou vyhotoveních.
Podle § 51 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „s.ř.s.“) soud může rozhodnout o věci samé bez jednání, jestliže to
účastníci shodně navrhli nebo s tím souhlasí. V této souvislosti Vás soud vyzývá, abyste se
vyjádřili, zda souhlasíte s rozhodnutím o věci samé bez nařízení jednání. Nevyjádříte-li do
dvou týdnů od doručení této výzvy svůj nesouhlas s takovým projednáním věci, má se dle
citovaného ustanovení za to, že souhlas je udělen. Dle § 51 odst. 2 s. ř. s. stanoví-li tak tento
zákon, rozhoduje soud bez jednání o věci samé i v dalších případech (viz např. § 76 ve
spojení s § 101b odst. 4 s. ř. s.).
Pro případ udělení souhlasu s rozhodnutím ve věci samé bez nařízení jednání Vás soud
současně vyzývá ke sdělení a doložení výše požadované náhrady nákladů řízení před soudem.
V případě, že jste v řízení před soudem zastoupeni advokátem, nechť tento v téže lhůtě vyčíslí
odměnu za zastupování a sdělí, zda je plátcem DPH či nikoliv. Pokud tak neučiní, bude o
odměně rozhodnuto na základě skutečností zřejmých ze spisu.
JUDr. David Raus, Ph.D., v. r.
předseda senátu
Za správnost vyhotovení:
Romana Lipovská
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Poučení o složení senátu a o možnosti namítat podjatost
Označenou věc v souladu s platným rozvrhem práce Krajského soudu v Brně pro rok 2017
projedná a rozhodne tříčlenný senát složený ze soudců zařazených do soudního oddělení
67 A, jimiž jsou předseda senátu JUDr. David Raus, Ph.D., a soudci Mgr. Petr Šebek, Mgr.
Kateřina Kopečková, Ph.D., a JUDr. Jana Kubenová.
V případě dlouhodobé nepřítomnosti některého ze členů uvedeného senátu může být senát
podle pravidel uvedených v rozvrhu práce Krajského soudu v Brně doplněn některým
ze soudců zařazených do soudních oddělení (v uvedeném pořadí) 63 A, jimiž jsou
předsedkyně senátu JUDr. Zuzana Bystřická a soudci JUDr. Kateřina Mrázová, Ph.D., JUDr.
Faisal Husseini, Ph.D., Mgr. Petr Pospíšil a JUDr. Eva Lukotková, 64 A, jimiž jsou předseda
senátu Mgr. Milan Procházka a soudci JUDr. Petr Polách, JUDr. Viktor Kučera a Mgr. Ing.
Veronika Baroňová, a 65 A, jimiž jsou předsedkyně senátu JUDr. Jaroslava Skoumalová
a soudci Mgr. Petr Sedlák, Ph.D., JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D., a JUDr. Václav Štencel, MA.
Vedoucí kanceláře je Běla Kotoučková, zástupkyní vedoucí kanceláře Kristýna
Pejčochová, zapisovatelkami jsou Dana Janků, Jaroslava Předešlá, Karolína Marešová,
Barbora Zachovalová, Eva Drlová a Romana Lipovská. Vyšší soudní úřednicí je Ing. Bc.
Alena Divišová, v případě nepřítomnosti zastupovaná Janou Rusevovou. Soudní tajemnicí je
Naděžda Koblížková. Asistenty soudců jsou Mgr. Jan Šlesinger, Mgr. Michal Sýkora, Mgr.
Kamil Jelínek a Mgr. Kristýna Česalová.
Pravidla pro zastupování soudců a vyšších soudních úředníků, jakož i případné změny
v obsazení soudu či v seznamu soudních osob jsou uvedeny v rozvrhu práce Krajského soudu
v Brně, který je dostupný též na www.justice.cz.
Podle § 8 odst. 1, 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších
předpisů, jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na

jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich
nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování
věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce
nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho
rozhodování v jiných věcech. Z obdobných důvodů je vyloučena i jiná osoba, která se
bezprostředně podílí na výkonu pravomoci soudu („soudní osoba“) a též tlumočník a znalec.
Dle odstavce 5 téhož ustanovení můžete namítnout podjatost soudce, soudní osoby,
tlumočníka nebo znalce. Námitku musíte uplatnit do jednoho týdne ode dne, kdy jste se
o podjatosti dozvěděl(a/i); zjistíte-li důvod podjatosti při jednání, musíte ji uplatnit při tomto
jednání. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. Námitka musí být zdůvodněna a musí
být uvedeny konkrétní skutečnosti, z nichž je dovozována. O vyloučení soudce rozhodne
usnesením po jeho vyjádření Nejvyšší správní soud, a je-li namítána podjatost soudní osoby,
tlumočníka nebo znalce, senát po jejich vyjádření.
JUDr. David Raus, Ph.D., v. r.
předseda senátu
Za správnost vyhotovení:
Romana Lipovská

