MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE
pracoviště Hybernská
Hybernská 18, 111 21 Praha 1
Mgr. Michal Chuchút, LL.M., advokát
náměstí Junkových 2772/1
155 00 Praha 5

číslo jednací: 9A 113/2016-14

Věc:
žalobce: Lukáš Blažej
proti
žalovanému: Česká pošta, s.p.
- žaloba proti rozhodnutí generálního ředitele České pošty, s. p. ze dne 15.4.2016 č.j. JID:
209819/2016/ČP

Soud vyzývá žalobce, aby ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení této výzvy zaplatil soudní
poplatek z podané žaloby, který činí 3.000 Kč (položka 18 bod 2 písm. a/ Sazebníku soudních
poplatků),
v kolcích na připojeném tiskopise anebo na účet Městského soudu v Praze u České národní banky,
č.ú.: 3703-2928021/0710, VS-0933011316.
Dále soud vyzývá žalobce, aby ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení této výzvy předložil
plnou moc doplněnou o akceptaci advokátem a aby doplnil žalobu o údaj, kdy mu bylo napadené
rozhodnutí doručeno.
Shora uvedená věc byla podle rozvrhu práce přidělena k projednání a rozhodnutí
specializovanému senátu 9A. Složení tohoto senátu i senátů zástupčích je dáno rozvrhem práce,
do kterého lze nahlédnout u zdejšího soudu nebo na internetových stránkách www.justice.cz.

Podle § 8 odst. 5 s.ř.s. účastník nebo osoba zúčastněná na řízení může namítnout
podjatost soudce, soudní osoby, tlumočníka nebo znalce. Námitku musí 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. Námitka musí být zdůvodněna
a musí být uvedeny konkrétní skutečnosti, z nichž je dovozována.
Poučení:

Nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě žalobcem zaplacen, bude řízení
zastaveno. Soud však řízení nezastaví, je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož
důsledku by žalobci mohla vzniknout újma, jestliže žalobce ve shora stanovené
lhůtě sdělí soudu okolnosti, které toto nebezpečí osvědčují, a doloží, že bez své viny
nemohl soudní poplatek dosud zaplatit.

V Praze dne 19. července 2016

Za správnost vyhotovení: Lucie Horáková

JUDr. Ivanka Havlíková, v.r.
předsedkyně senátu
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