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LoMNíČKAi _

obecní úřad Lomnička

sídlem Lomnička 103,666 01 Lomnička

návrh na zrušeníopatření obecné povahy - Územního plánu Lomnička ze dne 24. g.2019,
č. j. MUTI 34067/2019/OÚP/DA/KN, sp. zn. S-MUTI 37158/2016, a to,,včástech
ýkajícíchse žešeníplochy Nd = zeměděIská drcbná dĚba na pozemcích parc. č. 1805 a
1806 vk. ú. Lomnička u Tišnova a nahtazufe se funkčnímuyužiďm plochy It _
indiui du á Iní íekíe a c e."

Vyrozuměnlrvýzva

a

poučeníosoby zúčastněnénaíízeni

U I(ra|sl<ého souclu v Brně bylo pod spisovou značkou 63 4/2020 zaháleno Iizení o návthu
^
na ztušeníýšeoznačeného opatření obecné povahy.
Podle § 101b oclst. 4 zákona č.150/2002 Sb., souclní řáci správní,ve znění pozclěiších přeclpisů
(dále ien ,,s. ř, s,"), se v řízenío zrušeníopatření obecné povahy nebcl jeho části použije Přirtěřeně
ustanovr:ní § 34, s výjimkou oclst. 2 včty první a odst. 4.
Podle

§ 34 odst. 1 s. ř, s. jsou osobami zúčastněnými na řízení osoby, které byly přímo dotčeny ve
srrych právech a povinnostech r,ydáním napadeného opatření obecné povahy nebo jeho části
nebo tím, že opatření obecné povahy nebo jeho část nebylo r,ydáno, a ťy, které mohou být přímo
dotčeny jeho zrušenímnebo vydáním podle návrhu ýroku rozhodnuď soudu, nejsou-li účastníky

výslovně oznámlly, že budou v řízenípráva osob zúčastněnýchna řízeníuplatňovat. Dle § 34
odst. 3 s. ř. s. má osoba zúčastněná na řizení právo předkládat písemná vyládření, nah]jžet do
spisu, být vyrozuměna o nařízeném jednání a žádat, aby jí bylo při jednání uděleno slovo,
Doručuje se jí návrh, usnesení opřiznání odkladného účinku,usnesení o předběžnémopatŤení
a rozhodnuti, jímžse íízeníu soudu končí.Osoba zúčastněnána řizeni nemůžeclisponovat jeho
předmětem.
a

Hocllátc-li vc shora uvcclcnó včci uplatňovat ptá'va osoby zúčastnčné
na íízcní,ožnamtc tuto
skutečnost soudu ve lhůtě dvou týdnů ode dne vywěšení této ýzvy. Neučiníte-litak v uvedené
lhůtě, nelze se později práv osoby zúčastněnéna řízení clomáhat. Současně souclu sdělte
konkrétní skutečnosti, z nichž své postavení osoby zúčastněnéna iízenídovozujete.

Na všech písemnostech zasi\aných zdejšímusoudu v této věci uvádějte ýše uvedenou spisclvtlu
značl<u.

JUDr, Zuzana Bystřická, v, r,
předsedkyně senátu

Za

sptávn<>st

vyhotovení: Dana Janků
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