
 

 

USNESENÍ O STANOVENÍ LHŮTY PRO PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ 

§ 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

Č.j.: OSV/P/1/2016                                                                                               Vážený pan 

Sp.zn: OSV 1/2016 – Om 15/2013                                                                    Jan Novák 

Vyřizuje: Mgr. Pavla Kořínková                                                                         Havlíčkova 800 

V Hradišti dne 15. 2. 2016                                                                                  784 01 Litovel  

U S N E S E N Í 

Městský úřad Litovel podle § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“), prohlašuje, že účastník řízení ve věci uložení povinnosti rodičům 

využít odbornou poradenskou pomoc dle § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-

právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPOD“), má právo navrhovat v 

řízení důkazy a činit jiné návrhy ve lhůtě nejpozději do 25. 6. 2016. 

Odůvodnění: 

Městský úřad Litovel zahájil dne 1. 5. 2016 správní řízení s účastníkem řízení Janem Novákem, nar. 

15. 6. 1980, trvale bytem Havlíčkova 800, 784 01 Litovel, ve věci uložení povinnosti rodičům využít 

odbornou poradenskou pomoc dle § 12 odst. 1 písm. b) zákona o SPOD. 

Vzhledem k tomu, že v uvedeném řízení byly shromážděny dostatečné podklady pro rozhodnutí a 

nebude v dané věci nařizováno ústní jednání, přistoupil správní orgán podle § 36 odst. 1 správního 

řádu k určení lhůty, ve které může účastník řízení navrhovat důkazy, činit další návrhy a vyjádřit se k 

podkladům pro vydání rozhodnutí tak, jak je uvedeno ve výroku usnesení. 

Poučení: 

Proti tomuto usnesení může účastník řízení podle § 76 odst. 5 správního řádu podat odvolání do 15 

dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, podáním 

učiněným u zdejšího Městského úřadu v Litovli. 

Podle § 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání odkladný účinek. 

 

(otisk razítka – malé kulaté se státním znakem) 

  

                                                                                                               Mgr. Karel Nováček 

                                                                                                               vedoucí odboru sociálního a správního  

                                                                                                               Městský úřad Litovli  

 

 

 



 

 

 

Účastník řízení: 

Karel Novák, bytem … datová schránka: aaagTh8v 

 

 

 

Poznámka:  

 Kdykoli se ve správním řízení určuje lhůta závazná pro účastníky řízení, je možné odvolání. 

 Usnesení podle § 36 odst. 1 správního řádu o stanovení lhůty může být zasláno společně 

seznámením o zahájení řízení. 

  Doporučuje se dát dostatečný prostor pro možné vyjádření účastníků řízení (minimálně 14 

dnů). 

  Po lhůtě není možné činit další návrhy, pokud správní orgán nerozhodne jinak. 

 Po skočení lhůty je na správním orgánu jakým návrhům vyhoví v rámci hodnocení důkazů – 

ke každému návrhu by se měl správní orgán vyjádřit ve svém odůvodnění (proč daný důkaz 

nepřipustil, z jakého důvodu). 


