Žádost

účastníka

o

obnovu

správního

řízení

ukončeného

pravomocným rozhodnutím, pokud krajský úřad rozhodoval v
řízení, jež má být předmětem obnovy, v posledním stupni
Základní informace k životní situaci:
Obnova řízení a nové rozhodnutí jsou upraveny ustanoveními § 100 až 102 zákona
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád”).
Podle ustanovení § 100 odst. 1 správního řádu, řízení před správním orgánem
ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci se na žádost účastníka obnoví, jestliže
a) vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době
původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním
řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, anebo b) bylo
zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení,
které má být obnoveno, a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou
odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování. Ve tříleté lhůtě od
právní moci rozhodnutí může o obnově řízení z úřední moci rozhodnout též správní
orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni, jestliže je dán některý z důvodů
uvedených výše pod písm. a) a b) a jestliže je na novém řízení veřejný zájem. O
obnově řízení rozhodne příslušný správní orgán z moci úřední též v případě, že
rozhodnutí bylo dosaženo trestným činem. Tříletá lhůta počíná běžet dnem
následujícím po dni nabytí právní moci rozsudku.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Účastník řízení, jež má být obnoveno, na základě žádosti. Správní orgán z moci
úřední.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Musí nastat jeden z důvodů taxativně uvedených v ustanovení § 100 odst. 1 a 3
správního řádu. Dále musí být prokázáno, že dosud neuplynuly nejvýše 3 měsíce
ode dne, kdy se účastník řízení o důvodu obnovy dozvěděl (tzv. subjektivní lhůta –
prokazuje účastník řízení) a současně neuplynula doba delší 3 let ode dne, kdy
napadené rozhodnutí nabylo právní moci (tzv. objektivní lhůta). Obě lhůty jsou
lhůtami prekluzivními (propadnými).
Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti účastníka řízení ve výše uvedených lhůtách (subjektivní a
objektivní) kterémukoli správnímu orgánu, který o věci rozhodoval. Z žádosti musí být
patrno, kdo ji činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede své
jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. V žádosti související s její
podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, případně dodatek
odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí
provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním
rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou
adresu pro doručování. Právnická osoba uvede svůj název nebo obchodní firmu,
identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro
doručování. Žadatel je povinen označit další jemu známé účastníky řízení.

Na které instituci životní situaci řešit:
Na tom úřadu, který ve věci rozhodoval v posledním stupni. Pokud byl tímto úřadem
Krajský úřad Olomouckého kraje a rozhodnutí bylo vydáno ve stavebních
záležitostech, je příslušným zpravidla odbor strategického rozvoje kraje (nedotýká-li
se věc speciálních stavebních úřadů – vodní stavby, stavby komunikací).
Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit:
Odbor strategického rozvoje kraje, oddělení stavebního řádu a památkové péče
vedoucí oddělení: Bc. Ing. Hana Mazurová, tel. 585 508 649,
h.mazurova@kr-olomoucky.cz.
Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Žádost, v níž musí kromě osoby žadatele a označení věci být uveden důvod obnovy
řízení a skutečnosti svědčící o tom, že návrh je podán včas (ustanovení § 100 odst. 2
správního řádu).
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Nejsou.
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Správní ani jiné poplatky nejsou předepsány.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Lhůty jsou dány ustanovením § 71 správního řádu. Nelze-li rozhodnutí vydat
bezodkladně, pak je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů
ode dne zahájení řízení o obnově. K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže
je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat,
někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se
prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ. Dále se připočítává
doba nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3 správního řádu, ke zpracování
znaleckého posudku nebo k doručení do ciziny.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Fyzické a právnické osoby, kterým zákon v konkrétním případě přiznává postavení
účastníka řízení. Zpravidla ty osoby, které byly účastníkem původního správního
řízení vedeného ve věci, která je předmětem přezkumu. Okruh účastníků řízení musí
být aktualizován podle právního stavu v době vedení přezkumného řízení.
Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Součinnost
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí o obnově řízení lze dle ustanovení 100 odst. 6 správního řádu podat
odvolání. Odvolání se podává ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k
orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

