Opravné prostředky:

1. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ
Řádné
Odvolání - lze jim napadnout jakékoliv rozhodnutí správního orgánu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak; odvolání
nemůže podat účastník, který se práva na podání odvolání vzdal. Napadnout lze celou výrokovou část, jednotlivý
výrok nebo vedlejší ustanovení, nikoliv však odůvodnění. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí,
pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze vzít zpět, pokud nebylo ve stejné věci podáno jiné odvolání, musí
být odvolací řízení zastaveno.
Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Podání je možno učinit písemně nebo
ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Za podmínky, že
podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí
jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití
uznávaného elektronického podpisu.
Musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí
směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí
nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že
se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis
zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odpor - lze podat proti povinnosti uložené formou písemného příkazu; odpor může podat ten, jemuž se povinnost
ukládá. Včasným podáním odporu (ve lhůtě osmi dnů ode dne oznámení příkazu) se příkaz ruší a řízení pokračuje.
Mimořádné
Obnova řízení - je možná z následujících důvodů:
- 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
- bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno
- rozhodnutí bylo dosaženo trestným činem
Obnova z prvních dvou důvodů je možná na návrh účastníka ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy
řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Z moci úřední je možná obnova řízení
z výše uvedených důvodů a za podmínky veřejného zájmu na novém řízení (platí jen druhá výše uvedené lhůta)
a z důvodu, že rozhodnutí bylo dosaženo trestným činem (v takovém případě platí lhůta 3 let ode dne právní moci
takového rozsudku), v takovém případě jde materiálně o dozorčí prostředek, nikoliv opravný prostředek.
O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který rozhodl v posledním stupni. Rozhodnutí má odkladný účinek (tzn. že
včas podaným opravným prostředkem se odkládá právní moc a vykonatelnost napadeného rozhodnutí), pokud ještě
nebylo původní rozhodnutí vykonáno. Proti rozhodnutí o obnově řízení je možno použít odvolání. Případně
obnovené řízení tvoří jeden celek s původním řízením a je jeho pokračováním.
Přezkumné řízení - přezkum pravomocných rozhodnutí v případech, kdy je pochybnost o souladu napadeného
rozhodnutí s právními předpisy, jistá protiprávnost aktu. Řízení se zahajuje pouze z úřední povinnosti a nařizuje ho
správní orgán nadřízený orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

2. PETICE, STÍŽNOSTI A PODNĚTY OBČANŮ
Podávání petic upravuje zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno
jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště
všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat. Petice se
přijímají na podatelně Městského úřadu Karolinka po celou pracovní dobu.
Evidenci stížností vede útvar tajemnice, ale stěžovatele přijímají i ostatní zaměstnanci. Stížnosti se přijímají každý
pracovní den v pracovní době úřadu na podatelně městského úřadu. Petice a stížnosti nenahrazují řádné ani
mimořádné opravné prostředky.
Jiný podnět je individuální písemné nebo ústní podání, které vyjadřuje připomínku, oznámení nebo návrh týkající
se města a jeho orgánů, výslovně adresované starostce/starostovi města, zastupitelstvu a radě města včetně jejich
orgánů nebo tajemnici/tajemníkovi města.
3. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PROTI ROZHODNUTÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, rady města nebo komise k projednávání přestupků, učiněné ve
správním řízení, se podávají poštou nebo na podatelně, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za
podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Je-li usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nejdeli o obecně závaznou vyhlášku města nebo nařízení města, vyzve krajský úřad město ke sjednání nápravy. Nesjedná-li
město nápravu do 30 dnů od doručení výzvy, navrhne krajský úřad Ministerstvu vnitra pozastavení účinnosti
takového usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu města v samostatné působnosti. O tomto návrhu uvědomí
krajský úřad starostu města.
Proti opatření rady města nebo zastupitelstva města v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu,
lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření u krajského úřadu. Tento postup se
nevztahuje na porušení předpisů občanského, obchodního a pracovního práva.
4. SOUDNÍ PŘEZKOUMÁNÍ
Tyto prostředky muže využít ten, kdo se cítí rozhodnutím městského úřadu zkrácen na svých právech a již vyčerpal
řádné opravné prostředky
Ten, kdo se cítí rozhodnutím městského úřadu zkrácen na svých právech a již vyčerpal řádné opravné prostředky, při
nečinnosti správního orgánu, nezákonném zásahu správního orgánu a v jiných případech stanovených zákonem č.
150/2002 Sb. o soudním řádu správním, může podávat žaloby správním soudům. Správními soudy se rozumějí
krajské soudy a Nejvyšší správní soud v Brně. Kdo tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byl účastníkem,
opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, může podat
ústavní stížnost k Ústavnímu soudu ČR (podle zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu). U Ústavního soudu musí
být každý povinně zastoupen advokátem.

