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OPRAVNÉ USNESENÍ 

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl předsedou senátu JUDr. Michalem Hájkem, Ph.D., 
ve věci  

 
navrhovatele:  Výbor pro přípravu referenda v obci Soběslav ve složení: 

1. zmocněnec Zdeněk Rux, narozený 24. 8. 1961, bytem Na Pršině 51/27, 
392 01 Soběslav 

2. Pavla Srncová, narozená 10. 6. 1974, bytem Jirsíkova 26, 392 01 
Soběslav 

3. Miloš Bučinský, narozený 20. 10. 1986, bytem Nad Hvížďalkou 
471/19, 392 01 Soběslav 

   zastoupený advokátem Mgr. Vítězslavem Dohnalem 
se sídlem Klokotská 103/13, 390 01 Tábor 

 
proti  
odpůrci:   Město Soběslav 
   se sídlem Náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav 

zastoupený advokátem Mgr. Davidem Zahumenským 
se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno 

 
o návrhu navrhovatele ze dne 2. 7. 2021 na vyhlášení referenda ve městě Soběslav ve znění 
změny návrhu ze dne 18. 9. 2021, 
 

takto: 

V záhlaví usnesení ze dne 15. 10. 2021, čj. 52 A 2/2021-57, se v části za označením 
odpůrce doplňuje: 

„zastoupený advokátem Mgr. Davidem Zahumenským 
se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno“. 

Odůvodnění: 

1. Při písemném vyhotovení usnesení ze dne 15. 10. 2021, čj. 52 A 2/2021-57, došlo v důsledku 
administrativního pochybení k neuvedení zástupce odpůrce. 
 

2. Krajský soud proto dle § 54 odst. 4 ve spojení s § 55 odst. 5 s. ř. s. tuto nesprávnost opravil. 
 

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. 
Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, 
Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. 
 
Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje 
se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty 
na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. 
Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.  
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Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných 
náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu 
a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. 
 
V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li 
stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské 
právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. 
 
Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro 
zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho 
internetových stránkách: www.nssoud.cz.        

 
 

České Budějovice dne 15. října 2021 
 
JUDr. Michal Hájek, Ph.D. v. r. 
předseda senátu 
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