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Za správnost vyhotovení: Zdeňka Vlasáková  

 KRAJSKÝ SOUD V PRAZE 
 náměstí Kinských 5, 150 75, Praha 5  

tel.: 257 005 111, fax: 257 326 026, e-mail: podatelna@ksoud.pha.justice.cz, IDDS: hvbabbq 

NAŠE ZNAČKA:  55 A 116/2020 
Město Řevnice  
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74  
252 30 Řevnice 

VAŠE ZNAČKA:   

VYŘIZUJE:  Mgr. Miroslav Makajev 

DNE:  15.10.2020 
 

 
VÝZVA A POUČENÍ ODPŮRCE O PRÁVECH A POVINNOSTECH 

 
 

NAVRHOVATEL: Milan Tomek, 
 Bytem Seifertova 1143, Řevnice 

zastoupený advokátem Mgr. Pavlem Duškou, 
   se sídlem Václavská 316, Praha, 

 
ODPŮRCE:  město Řevnice,  

se sídlem Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, Řevnice,  

v řízení o návrhu na vyslovení neplatnosti místního referenda, 
 
Shora uvedená právní věc byla přidělena k projednání a rozhodnutí specializovanému soudnímu 
oddělení 55 A na úseku správního soudnictví Krajského soudu v Praze. Složení senátu i senátu 
zastupujícího je určeno rozvrhem práce na rok 2020, ve znění platném ke dni podání návrhu. 
Do rozvrhu práce, včetně jeho případných změn, lze nahlédnout u Krajského soudu v Praze 
nebo na jeho webových stránkách na portálu Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz. 

Odpůrce má právo namítnout podjatost soudce, soudní osoby, tlumočníka nebo znalce. 
Podle § 8 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „s. ř. s.“) musí tuto námitku uplatnit do jednoho týdne ode dne, kdy se o podjatosti 
dozvěděl. Zjistí-li důvod podjatosti při jednání, musí ji uplatnit při tomto jednání. K později 
uplatněným námitkám se nepřihlíží. Námitku musí zdůvodnit a uvést konkrétní skutečnosti, 
z nichž podjatost dovozuje. 

Soud dále ukládá odpůrci, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení této výzvy předložil úplný 
originál správního spisu věci se týkajícího (tj. zejména návrh na konání místního referenda 
doručený odpůrci včetně všech příloh a dalších písemností) a aby v téže lhůtě ve dvojím 
vyhotovení předložil své písemné vyjádření k návrhu na zahájení řízení, který se mu 
současně doručuje. K vyjádření je třeba připojit všechny listiny, kterých se bude odpůrce ve svém 
vyjádření dovolávat. 

Soud poučuje odpůrce, že o návrhu lze rozhodnout, aniž by bylo třeba k jeho projednání nařídit 
ústní jednání (§ 91a odst. 3 s. ř. s.).  

 
Mgr. Miroslav Makajev, v. r. 
pověřený člen senátu 
 
 
(s.ř.s. č. 008 – výzva a poučení odpůrce) 
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