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Pracovní list seznamující studenty se základy správního řízení a jeho 

postupy, doplněný o praktickou ukázku 



 
 

 

Správní řízení= zákonem stanovený postup, v němž správní orgány  rozhodují o právech a 

povinnostech jmenovitě určených účastníků tohoto řízení 

1) Zjisti, jakými dvěma způsoby může být zahájeno správní řízení 

………………………………………………… a 

…………………………………………… 

2) Doplň (znalců, písemnou, vydáním, neveřejné, svědků, poučení, stav věci, podklady, 

ústní) 

Správní orgán zjišťuje…………………………….Opatřuje 

si…………………………..v průběhu řízení, např. výslechy………………., 

posudky……………………a  ohledání věci. Správní řízení probíhá obvykle 

………………..formou. Pokud je jednání………………….formou, je 

………………….Správní úřad ukončí řízení ………………..vydáním rozhodnutí o 

právech a povinnostech účastníka řízení, které obsahuje výrok, odůvodnění a 

……………………..o odvolání. 

3) Z výše zjištěných informací doplň jednotlivé fáze správního řízení 

1………………………………………………………………….. 

2…………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………… 

4) Vylušti křížovku.( Tajenka ukrývá název právního předpisu, podle kterého se řídí 

správní řízení) 1)Úřad konající stavební činnost, 2) Účastníkem správního řízení může 

být osoba fyzická nebo…..3)Soubor pravidel, podle kterých se řídí lidské soužití 4) 

Základní zákonný předpis 5) Znalost právního řádu 6) Dolní komora parlamentu 

7)Úřad určený pro správu daní 8) Úřad evidující uchazeče o zaměstnání 9) Komise 

obecních úřadů řešící přestupky 10) Orgán, který má v rukou soudní moc 

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

5) Vypiš z křížovky tzv. správní orgány 

 

6) Rozhodni ANO/NE, zda tyto situace mohou být předmětem správního řízení 

Povolení stavby…………ANO/NE 

Nepřiměřená jízda autem v obci…………ANO/NE 

Loupežné přepadení……………………………ANO/NE 



 
 

 

Nesrovnalosti v daních………………………..ANO/NE 

Odebrání rodičovského příspěvku………..ANO/NE 

Vražda………………………………………………….ANO/NE 

7) Doplň do tabulky opravné prostředky , které může občan  či správní orgán využít 

proti rozhodnutí správního orgánu (pracuj s učebnicí) 

 

odvolání  

 

 

Řádný opravný prostředek 

 Pokud vyšly najevo nové 

důkazy nebo byly důkazy 

nepravdivé 

 

 

PAMATUJ! Občan může rozhodnutí správního řízení napadnout také u soudu 

(tzv.správní soudnictví). Pokud soud shledá rozhodnutí jaké nezákonné, zruší jej. 

8) Mohou se účastníci správního řízení nechat zastupovat advokátem nebo jiným 

zástupcem, kterého si zvolí? 

9) Práce s níže uvedeným dokumentem 

A) Vyhledej v textu správní orgán 

B) Vyhledej v textu účastníky správního řízení 

C) Předmět správního řízení 

D) Jakou formou bude probíhat jednání 

E) Kde je možné podat odvolání proti rozhodnutí správního orgánu 

F) Kdo bude rozhodovat o případném odvolání 
M a g i s t r á t  m ě s t a  O l o m o u c e  

o d b o r  s t a v e b n í ,  o d d ě l e n í  p o z e m n í c h  s t a v e b  

7 7 9  1 1  O l o m o u c ,  H y n a i s o v a  1 0  

 

V Olomouci, dne 24.2.2014 

 

OZNÁMENÍ 

o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby  

Stavebník Petr Novák, Břetislavovo nám. 387, 779 OO Olomouc zastoupen svým zástupcem - HRD 

Tužka s.r.o., Stavební 8, 779 OO Olomouc v zastoupení jednatelem Ing. Petr Bořek, Stavební 8, 779 OO 

Olomouc podal dne 13.8.2013 u odboru stavebního, oddělení pozemních staveb Magistrátu města 

Olomouce žádost o vydání dodatečného povolení stavby na: 

stavbu pro chov slepic s oplocením 

u objektu  - Obec. Olomouc, Břetislavovo nám. 380, na pozemku parc. č. 56/0, obec Olomouc, 

zastavěná plocha a n.. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby. 

 



 
 

 

Jednoduchý popis stavby: 
jedná se o stavbu pro chov až dvaceti slepic, přízemní, zděnou tvárnicemi, nepodsklepenou s rovnou .střechou 

osazenou na zpevněné betonové ploše ti. 10cm, půdorysné rozměr') stavby šířka 1,8m,délka 3 ni , výška 2,195 

m, na stavbu navazuje drátěné pletivo uchycené na ocelové trubky v délce 5,85 m, které tvoří voliéru, instalace 

nejsou zavedeny,dešťové vody svedeny na pozemek. 

 

Nařízení ústního jednání 
K projednání předložené žádosti nařizuje Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení 

pozemních staveb, jako příslušný stavební úřad podle § 13 ocIst.1 písm. c) stavebního zákona a § 

11 odst.. 1 písm.b) správního řádu v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona v 

návaznosti na § 49 odst. 1 správního řádu ústní jednání na : 

čtvrtek dne 13.3.2014 v 9:30 hodin dopoledne 

na místě samém t.j. stavba pro chov slepic na pozemku parc.č. 56/0, obec Olomouc. 

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou svá závazná stanoviska, námitky, popřípadě 

důkazy uplatnit nejpozději při tomto ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. 

 

Poučení účastníků: 
Proti usnesení o ohledání lze podat odvolání. Odvolat se může jako účastník řízení ve lhůtě do 15 

dnů ode dne, kdy mu bylo usnesení oznámeno, Odvolání se podává u Magistrátu města Olomouce, 

odboru stavebního, oddělení pozemních staveb, O odvolání rozhoduje Odbor strategického 

rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje. 

Odvolání nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.  

Odvolání musí být podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu podáno s potřebným počtem 

stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden 

stejnopis 

 
Rozdělovník 

Doručí se; 

stavebník Petr Novák v zastoupení  
1. HRD Tužka s.r.o., Stavební 8, 779 OO Olomouc   

Ing. Petr Bořek, Stavební 8, 779 OO Olomouc  

vlastníci a uživatelé sousedních pozemků a staveb  

1. Zdena Postojná, Břetislavovo nám. 379, 77900 Olomouc 

2. Karolína Nedobrovolná, Břetislavovo nám. 381, 77900 Olomouc 
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