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Oznámení o zahájení správního řízení 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad, podle 

ust. § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že 

doručením žádosti města Čáslav bylo zahájeno dne 27. 07. 2017 správní řízení o udělení 

souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Čáslav a obcí Okřesaneč k 

zajištění výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich, na úseku agendy přestupků, „v rozsahu stanoveném v ustanovení § 60 

odst. 2 tohoto zákona“. 

 

V rámci správního řízení jsou účastníci oprávněni mimo jiné činit návrhy po celou dobu řízení 

až do vydání rozhodnutí, vyjádřit v řízení své stanovisko, požádat o informaci o řízení, nahlížet 

do spisu, činit si výpisy. Rovněž mají právo na to, aby jim správní orgán na své náklady pořídil 

kopie spisu nebo jeho části, aby i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti a na 

oznámení rozhodnutí. Současně mají účastníci řízení povinnost poskytovat správnímu orgánu 

veškerou součinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí a označit důkazy na 

podporu svých tvrzení. 

 

Práva účastníka řízení lze uplatnit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto 

oznámení, a to každý úřední den (pondělí, středa) v době od 8:00 do 11:30 hod. a od 13:00 do 

16:30 hod na Krajském úřadu Středočeského kraje, Odbor správních agend a krajský 

živnostenský úřad, 3. patro, kancelář č. 3056.   

 

 

 

 

 

 

                                                                                Bc. Dana Laštovičková, MPA 

                                                                        odborná referentka oddělení přestupků 

 

 

 

Rozdělovník:   
Město Čáslav, datovou schránkou ID DS: ffnbe7e 

Obec Okřesaneč, datovou schránkou ID DS: u9cb5ru 
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