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ČESKÁ REPUBLIKA 

 
ROZSUDEK  

JMÉNEM REPUBLIKY 

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. 
a soudců JUDr. Jany Kurešové a Mgr. Václava Trajera v právní věci žalobce: Jiřího Š l é g r a, trvale bytem 
v Mostě, ul. Radniční č. p. 1/2, PSČ 434 01, zastoupeného Mgr. Robertem Cholenským, Ph.D., advokátem se 
sídlem v Brně, ul. Bolzanova č. p. 461/5, PSČ 618 00, proti žalovanému: M ě s t s k é m u  ú ř a d u  
D u ch c o v, se sídlem v Duchcově, nám. Republiky č. p. 20/5, PSČ 419 01, v řízení o žalobě proti rozhodnutí 
žalovaného ze dne 22. 7. 2013, č. j. 4134/2013/Vl,  

  
    t a k t o : 

I. Žaloba  s e  z a m í t á .  
 
II. Žádný z účastníků řízení  n e m á  právo na náhradu nákladů řízení.   

 
 

P o u č e n í :  Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho 
doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních 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. 

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. 

 
 V  Ústí nad Labem dne 26. července 2013  

                             JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r. 
                   předsedkyně senátu 

  
  
Za správnost vyhotovení: 
Markéta Kubová 
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