
 

 
O.s.ř. č. 60 - usnesení soudu prvního stupně o výzvě, aby účastník zaplatil soudní poplatek, má-li být jednáno nebo  
rozhodováno až po zaplacení poplatku 
 

15A 251/2017-21 
 

USNESENÍ 
       
   
Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl ve věci 
 
žalobce (žalobkyně):  Ústecké šrouby, z. s.,  IČ 04316509, Velká Hradební 322/53, 400 01 
Ústí nad Labem,  
Zastoupen:   JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D., advokát, Štěpánská 640/45, 110 00 Praha 1 - 
Nové Město 
proti 
žalovanému (žalované):  Krajský úřad Ústeckého kraje,  IČ 70892156, Velká Hradební 
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
o žalobě proti rozhodnutí ze dne 29.08.2017 č.j. 503/UPS/2017-4, 

 
t a k t o :  

 
Soud vyzývá právní zástupkyni žalobce JUDr. Petru Humlíčkovou, Ph.D., aby ve lhůtě do 
15 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil(a) soudní poplatek za návrh, který činí podle 
položky 18/2a Sazebníku soudních poplatků 3.000 Kč,  
a to v kolcích na zadní straně tohoto tiskopisu nebo  
na účet soudu číslo 3703-3024411/0710 u ČNB; VS 1549025117 
 
Nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení před soudem prvního 
stupně zastaveno. Soud však řízení nezastaví, je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku 
by poplatníku mohla vzniknout újma, jestliže poplatník ve stanovené lhůtě sdělí soudu 
okolnosti, které toto nebezpečí osvědčují, a doloží, že bez své viny nemohl soudní poplatek 
dosud zaplatit. 
 
P o u č e n í :  Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 02.11.2017 
  
 Mgr. Václav Trajer v. r. 
 soudce 
Za správnost vyhotovení: 
Iva Tovarová 
 
 
Upozornění: Má-li poplatník za to, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních 
poplatků, může u soudu podat návrh, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, a to i se 
zpětnou účinností. Jestliže soud jeho návrhu vyhoví, je zproštěn povinnosti platit soudní poplatky; 
poplatky zaplacené před rozhodnutím o přiznání osvobození od soudních poplatků se však nevracejí. 
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