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USNESENÍ
Okresní soud v Novém Jičíně rozhodl samosoudcem JUDr. Ivanem Holubem, Ph.D. v právní věci
žalobců
ad
a)
█████████████████████,
nar.
██████████,
bytem
████████████████████████████████, ad b) ████████████████████, nar.
██████████,
bytem
████████████████████████████████
a
ad
c)
██████████████████,
nar.
██████████,
byten
████████████████████████████████, všech zastoupených Mgr. Dagmar Cenkneerovou,
advokátkou se sídlem Slezské nám. 14, 743 01 Bílovec, proti žalované České republice - Ministerstvu
spravedlnosti ČR, se sídlem Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, o zadostiučinění v penězích za
nemajetkovou újmu
takto:

I.

Řízení o zadostiučinění v penězích za nemajetkovou újmu se z a s t a v u j e .

II.

Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.
Odůvodnění

Žalobou došlou Okresnímu soudu v Novém Jičíně dne 3.2.2009 žalobci navrhovali, aby jim soud
přiznal zadostiučinění v penězích za vzniklou nemajetkovou újmu, způsobenou nesprávným úředním
postupem ve věci projednávané původně Okresním soudem v Novém Jičíně pod sp. zn. 11 C 16/94, a to
žalovanému ad a) ve výši 400.000,- Kč, žalované ad b) ve výši 200.000,- Kč a žalovanému ad c) ve výši
200.000,- Kč.
Před jednáním podáním ze dne 27.9.2010, došlým soudu dne 1.10.2010, žalobci vzali svůj návrh na
zahájení řízení v celém rozsahu zpět.
Protože žalobci vzali svůj návrh na zahájení řízení v celém rozsahu zpět dříve, než začalo jednání,
soud řízení v souladu s ustanovením § 96 odst. 2 a 4 o.s.ř. zastavil.
Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., neboť žalované podle
obsahu soudního spisu žádné náklady řízení nevznikly.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je možné podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení jeho písemného
vyhotovení ke Krajskému soudu v Ostravě, prostřednictvím podepsaného soudu, ve 4 vyhotoveních.
Okresní soud v Novém Jičíně
dne 25.10.2010
JUDr. Ivan Holub, Ph.D., v.r.
Za správnost vyhotovení:
Münsterová Aneta

