NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD

8 Aps 2/2013 - 25

657 40 Brno, Moravské náměstí 6
telefon: 542 532 311, fax: 542 532 361
e-mail: podatelna@nssoud.cz

obec Černolice
Černolice 64
252 10 Mníšek pod Brdy
V Brně 9. 5. 2013
Věc:

Informace o probíhajícím řízení v právní věci žalobců: 1) Jiří Horník, bytem Černolice
178, Mníšek pod Brdy, 2) Jiří Mudr, bytem Černolice 41, Mníšek pod Brdy, zastoupený
JUDr. Jiřím Horníkem, advokátem se sídlem Jungmannova 24, Praha 1,
proti žalovanému: obec Černolice, se sídlem úřadu Černolice 64, Mníšek pod Brdy,
o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem, o kasační stížnosti žalobců
proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 11. 3. 2013, čj. 46 A 3/2013 – 24

Příloha: Kasační stížnost ze dne 2. 4. 2013
Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 9. 4. 2013 kasační stížnost,
kterou Vám v příloze k tomuto přípisu zasílá a k případnému vyjádření Vám stanoví lhůtu 15
dnů od doručení tohoto přípisu.
Věc je u Nejvyššího správního soudu vedena pod spisovou značkou 8 Aps 2/2013
a v souladu s rozvrhem práce se věcí bude zabývat, projedná ji a rozhodne 8 senát Nejvyššího
správního soudu ve složení: JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Jan Passer a Mgr. David
Hipšr. V případě dlouhodobé nepřítomnosti některého ze členů uvedeného senátu může být
senát doplněn některým ze soudců 7. senátu, kterými jsou JUDr. Eliška Cihlářová,
JUDr. Jaroslav Hubáček a JUDr. PhDr. Karel Šimka, PhD., LL.M. Pokud dojde ke změně
rozvrhu práce, jsou o těchto změnách aktuálně podávány informace na webových stránkách
Nejvyššího správního soudu (www.nssoud.cz). Některé úkony v řízení před soudem mohou
vykonávat též asistenti soudců [§ 29a jednacího řádu Nejvyššího správního soudu
(www.nssoud.cz)].
Máte-li za to, že některý ze jmenovaných soudců Nejvyššího správního soudu
je z projednávání této věci vyloučen pro svůj poměr k věci, k účastníkům, nebo k jejich
zástupcům (§ 8 s. ř. s.), můžete namítnout jejich podjatost v propadné lhůtě jednoho týdne
od doručení tohoto vyrozumění. Pokud bude senát doplněn jiným soudcem, nebo vznikne-li
důvod podjatosti až v průběhu řízení, počítá se tato lhůta od okamžiku, kdy účastník řízení důvod
podjatosti zjistí. O námitce rozhodne jiný senát Nejvyššího správního soudu.
V případě, že byl účastníkovi řízení soudem ustanoven advokát, tímto jej zároveň
vyzývám, aby v téže lhůtě vyčíslil odměnu a soudu sdělil, zda je plátcem DPH, či nikoliv.
Pokud tak neučiní, bude o odměně rozhodnuto na základě skutečností zřejmých ze spisu.
Současně je třeba, aby sdělil číslo bankovního účtu, na který bude možno přiznanou odměnu
poukázat.

Výše uvedenou spisovou značku uvádějte, prosím, na všech písemnostech zasílaných
Nejvyššímu správnímu soudu vztahujících se k této věci.

Za správnost vyhotovení:
Andrea Sperátová

JUDr. Jan Passer v. r.
předseda senátu

