
 

 

USNESENÍ O NÁMITCE PODJATOSTI ÚŘEDNÍ OSOBY 

(výkon sociálně-právní ochrany dětí) 

§ 14 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

Č.j.: OSV/P/1/2016 

Sp.zn: OSV 1/2016 – Om 15/2013 

Vyřizuje: Mgr. Pavla Kořínková 

V Litovli dne 15. 2. 2016 

U S N E S E N Í 

Vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Litovel  Mgr. Karel Nováček, jako služebně 

nadřízená úřední osoba, v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl o námitce podjatosti sociální pracovnice 

Mgr. Jany Sedláčkové vznesené panem Karlem Novákem, nar. 15. 6. 1976, trvale bytem Studénka, 

Příčná 158, a vyloučení z projednávání a rozhodování ve věci nezl. Nikoly Novákové, nar. 1. 7. 2006, 

trvale bytem Hradiště 15, takto: 

Mgr. Jana Sedláčková, 

pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Hradiště 

n e n í / j e v y l o u č e n a 

z poskytování sociálně-právní ochrany nezl. Nikole Novákové, nar. 1. 7. 2006, trvale bytem 

Havlíčkova 800, 784 01 Litovel, ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Odůvodnění: 

Po posouzení námitky účastníka řízení………… ze dne…….. o skutečnostech, které podle jeho názoru 

nasvědčují vyloučení úřední osoby ze všech úkonů v řízení, při jejichž provádění by mohla jmenovaná 

úřední osoba výsledek řízení ovlivnit, nebyly/byly zjištěny skutečnosti, na jejichž základě lze 

pochybovat o její nepodjatosti. 

(Dále je třeba v odůvodnění jasně a srozumitelně specifikovat okolnosti nasvědčující tomu, že úřední 

osoba nemá (má) s ohledem na svůj poměr k věci, k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům takový 

zájem na výsledku řízení, pro nějž nelze (lze) pochybovat o její nepodjatosti, např. účast v řízení v téže 

věci na jiném stupni. Obsah odůvodnění musí reagovat na všechny námitky podatele s tím, že 

odůvodnění musí splňovat předpoklad jeho přezkoumatelnosti v odvolacím řízení.) 

Poučení: 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho 

doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 a to podáním učiněným u 

správního orgánu, který usnesení vydal. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný 

účinek. 

                                               (otisk razítka – malé kulaté se státním znakem) 



 

 

                                                                       

 

                                                                                                               Mgr. Karel Nováček 

                                                                                                               vedoucí odboru sociálního a správního  

                                                                                                               Městský úřad  Litovel  

 

 

 

Účastník řízení: 

Karel Novák, Havlíčkova 800, 784 01 Litovel, datová schránka: aaagTh8v 


