
 

 

 

Č. j. 5639/2018 

 

 

 

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

žádám o informace, týkající se přezkumného řízení ve věci rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského 

kraje. 

 

 

 

Odpověď: 

 

K Vašemu dotazu uvádíme následující informace: 

 

• podnět k provedení přezkumného řízení ve věci rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského 

kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, č. j. 105922/2017/KUSK, ze dne 22. 8. 2017, sp. 

zn. SZ 059213/2017/KUSK ÚSŘ/Hr, byl Ministerstvu pro místní rozvoj doručen dne 20.11. 2017 

 

• písemností MMR-49175/2017-83/3588 ze dne 14. 2. 2018 byl vyžádán spisový materiál, neboť 

podnět může být objektivně posouzen pouze na základě kompletního originálního správního spisu věci 

se týkající, který je veden Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem územního plánování a 

stavebního řádu a Městským úřadem Říčany, stavebním úřadem; tato písemnost Vám byla zaslána na 

vědomí 

 

• pro úplnost uvádíme, že přezkumné řízení není řízení návrhové a podnět k jeho zahájení není 

návrhem na zahájení přezkumného řízení. Podle § 95 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, platí, že „správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal, 

zahájí přezkumné řízení z moci úřední, jestliže po předběžném posouzení 

věci dojde k závěru, že lze mít důvodně za to, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy“, 

a jsou-li rovněž splněny i ostatní zákonem stanovené podmínky podle § 94 a násl. téhož zákona.  

 

Podle § 96 cit. zákona lze usnesení o zahájení přezkumného řízení vydat nejpozději do 1 roku od právní 

moci rozhodnutí ve věci a podle ustanovení § 97 uvedeného zákona platí, že rozhodnutí ve věci v 

přezkumném řízení nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí ve věci. Tyto 

lhůty dosud neuplynuly.  

 

• po obdržení správního spisu bude ministerstvem ve shora uvedených lhůtách  

buď zahájeno přezkumné řízení, jehož budete účastníkem, v opačném případě Vám jako podateli bude 

sděleno, že nebyly shledány důvody k zahájení přezkumného řízení. 

 


