
Ú S T A V N Í S O U D 

J O Š T O V A 8, 66 0 8 3 B R N O 

Vážený pan 

V Brně dne 5. května 2008 
Sp.zn.: SPR. ÚS 510/08 

Vážený pane, 

k Vaší žádosti datované v Brně 28. 4. 2008 zdvořile sděluji následující: 

Ústavní soud registruje celkem 3 návrhy osoby, kterou označujete jako žalobce. 

První, podaný 27. 3. 2006, obdržel spisovou značku I. ÚS 176/06 a směřoval mj. 
proti rozhodnutí VS v Praze sp. zn. 14 Cmo 449/2005. Byl odmítnut pro nepřípustnost 
usnesením Ústavního soudu ze dne 18. 10. 2006. 

Druhý, podaný 8. 1. 2007, obdržel spisovou značku II. ÚS 64/07 a směřoval mj. 
proti rozhodnutí NS sp. zn. 29 Odo 858/2006. Byl odmítnut pro nepřípustnost, stejně 
jako neopodstatněnost usnesením Ústavního soudu ze dne 24. 1. 2007. 

Třetí, podaný 10. 3. 2008, obdržel spisovou značku I. ÚS 636/08 a dosud o něm 
rozhodnuto nebylo. Směřuje mj. proti rozhodnutí VS v Praze sp. zn. 11 Cmo 223/2007. 

Nahlížení do spisu upravuje v podmínkách Ústavního soudu jeho Kancelářský a 
spisový řád, konkrétně § 57. Do spisů dosud neukončených věcí jsou oprávněni nahlížet 
účastníci a vedlejší účastníci řízení nebo jejich zástupci se zvláštní plnou mocí dle ust. § 
31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Do spisů 
věcí pravomocně skončených jsou oprávněni nahlížet účastníci a vedlejší účastníci 
řízení a osoby, které k tomu tito zmocní, přičemž již postačí pouze „obyčejná" plná 
moc. Návštěvu za tímto účelem je vhodné předem ohlásit soudní kanceláři Ústavního 
soudu. 

Pokud byste pociťoval potřebu seznámit se se zmiňovanými usneseními 
Ústavního soudu (stejně jako s jakýmkoli jiným jeho rozhodnutím), mohl byste k tomu 
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využít otevřené elektronické databáze Ústavního soudu s adresou http://nalus.usoud.cz. 
Znáte-li spisovou značku, stačí j i vepsat do rubriky „citace" a poté kliknout na ikonu 
wordu, která se spolu se třemi dalšími zobrazí v levém dolním rohu. 

S přátelským pozdravem 

JUDr. Petr Chládek 
poradce pro správní agendu 

K: 
Stejnopis přípisu zaslat adresátovi obyčejně. 
Po vypravení vyznačit v rejstříku a založit. 


