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64 A 1/2014 – 23 
Městský úřad Chrastava,  
nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava 
 

V právní věci žalobce: Sdr u že n í  S t op  G enoc i dě ,  IČ 227 27 981, Hlubočepská 
85/64, 150 05 Praha 5, právně zastoupen Mgr. Stanislavem Hykyšem, advokátem, se sídlem 
Zelená 267, 530 03 Pardubice, proti žalovanému: M ě s t sk ý  úř ad  Chr as t ava , 
nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 
05. 2014, č. j. zn. 3756/2014, 

 
 
Vyžádání spisového materiálu, vyjádření se k podjatosti a k ústnímu jednání před 
soudem  

 
Zasílám vám žalobu žalobce Sdružení Stop genocidě proti rozhodnutí ze dne 14. 5. 2014, 

sp. zn. 3756/2014, jímž bylo rozhodnuto o zákazu shromáždění „Demonstrace za zastavení 
umělých potratů“ na 23. a 26. 5. 2014 na náměstí 1. máje v Chrastavě od 11 do 17 hod., která 
je vedena u zdejšího soudu pod sp. zn. 64A 1/2014. 

 
Současně Vás upozorňuji, že podle § 69 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního 

(dále jen „s. ř. s.), jste účastníkem řízení, a to v pozici žalovaného správního orgánu. V této 
souvislosti Vás upozorňuji, že k podanému návrhu se můžete vyjádřit. 

Rovněž tak Vás žádám o zaslání originálu veškerého spisového materiálu (včetně 
fotokopií zobrazených výjevů na informačních panelech), který se k uvedenému případu 
vztahuje. 

Ve shora uvedené věci Vás poučuji, že podle ustanovení § 8 odst. 5 zák. č. 150/2002 Sb., 
soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), má účastník řízení právo vyjádřit se k osobám soudců, 
kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout. Má-li účastník řízení za to, že by 
některý soudce měl být z projednání této věci vyloučen, nechť uplatní námitku podjatosti 
obratem, nejpozději v níže uvedené lhůtě. Zjistí-li důvod podjatosti při jednání, musí být 
uplatněn při něm. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží.  

 
Upozorňuji Vás, že o věci bude rozhodovat tříčlenný senát, do něhož dle rozvrhu práce 

náležejí soudci: Mgr. Lucie Trejbalová, Mgr. Karolína Tylová, LL.M., JUDr. Pavel Vacek. 
V případě, že nehodláte vznést námitku podjatosti, není třeba na tuto část poučení jakkoliv 
reagovat. 

 
Dále Vám sděluji, že podle § 51 odst. 1 s. ř. s. může soud o této žalobě rozhodnout bez 

nařízení jednání, jestliže to účastníci řízení shodně navrhnou nebo s tím souhlasí, což by 
umožnilo rychlejší vyřízení věci. Žádám Vás proto o vyjádření, zda souhlasíte s tím, aby 
soud v dané věci rozhodl bez nařízení jednání. Pokud budete trvat na uskutečnění ústního 
jednání před soudem, sdělte tuto skutečnost soudu v níže stanovené lhůtě, jinak soud bude 
vycházet z Vašeho konkludentního souhlasu s vyřízením věci bez jednání. Pokud by některý 
z účastníků řízení trval na projednání věci před soudem, berte na vědomí, že případné jednání 
Krajského soudu v Ústí nad Labem se bude konat dne 9. 6. 2014 od 9,00 hod., č. dv. 27. IV. 
poschodí. Pokud se bude ve věci konat ústní jednání, sdělí Vám tuto skutečnost soud krátkou 
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cestou do 10,00 hod. dne 6. 6. 2014 s tím, že formální předvolávání účastníků řízení nebude 
soudem činěno pro krátkost lhůty k vyřízení věci.  

     
S ohledem na zákonnou povinnost rozhodnout o předmětné žalobě do 3 dnů od jejího 

obdržení soudem (po splnění podmínek pro rozhodnutí soudu), Vám k zaslání vyjádření 
(k podjatosti, k ústnímu jednání) a případně dalších důkazů stanovuji lhůtu do 6. 6. 2014 do 
10,00 hod. V této lhůtě musí být požadované listiny doručeny soudu alespoň faxem, popř. 
v elektronické podobě (e-mail zasílejte na adresu - jkohutova@ksoud.lbc.justice.cz). 

 
 

V Liberci dne 4. června 2014. 
       
 
 
Za správnost vyhotovení: Mgr. Lucie Trejbalová v. r. 
Jana Kohútová předsedkyně senátu 
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