Opravné prostředky
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí MěÚ
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí MěÚ je součástí
každého rozhodnutí v části „Poučení“.
1) Opravné prostředky proti rozhodnutí, které jsou vydány v působnosti městského
úřadu
Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru (oddělení) městského úřadu,
který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto
rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí
vydáno. Obecná úprava správního řízení je upravena zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon ( např. zákon č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ) nebo se jedná o samostatnou
zvláštní úpravu (např. zákon č. 280/2002 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
Proti opatření odboru (oddělení), které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze
podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu a působnosti
projedná rada města příp. zastupitelstvo města, starosta, místostarosta nebo tajemnice MěÚ.
Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
2) Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města
Opravné prostředky proti rozhodnutí rady města nebo komise učiněné ve správním řízení, se
podávají prostřednictvím podatelny městského úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto
rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí
vydáno.
3) Podání odvolání
Odvolání lze učinit:
písemně – na adresu: Městský úřad Třemošnice – „příslušný odbor“ – Náměstí Míru 451, 538 43
Třemošnice
ústně do protokolu na příslušném odboru
elektronicky – na adresu podatelna@tremosnice.cz , podepsané zaručeným elektronickým podpisem
podle zvláštních předpisů (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu).

