
11. Opravné prostředky 

 

Jak se odvolat proti rozhodnutí 

a) o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení 

rozhodnutí povinného subjektu, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolání se podává u 

povinného subjektu, odvolacím orgánem proti rozhodnutí je krajský úřad. 

 

Povinný subjekt předkládá odvolání spolu se spisovým materiálem krajskému úřadu ve lhůtě 

15 dnů ode dne doručení odvolání. Krajský úřad rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne 

předložení odvolání povinným subjektem. Tuto lhůtu nelze dále prodloužit. 

Rozhodnutí krajského úřadu o odvolání je konečné a nelze se proti němu odvolat, je však 

přezkoumatelné soudem. Soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. 

Nejsou-li dány důvody, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o 

odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout. 

Způsob podání: 

 

* písemně: Kontaktní poštovní adresa 

  Městský úřad Velké Pavlovice 

  Náměstí 9. května 700/40 

  Velké Pavlovice 

  691 06 

 

                  Podání na podatelně MěÚ: adresa  

  Náměstí 9. května 700/40 

  Velké Pavlovice 

 
* faxem: 519 428 143 

 

* elektronicky: Adresa e-podatelny 

  podatelna@velke-pavlovice.cz 

                          Další elektronické adresy 

   Datová schránka: xvqban6 

 

 

Úřední hodiny Městského úřadu 

  Pondělí: 7:30 - 11:00, 11:30 - 17:00 

  Středa:   7:30 - 11:00, 11:30 - 17:00 

 

Podatelna 

                        pondělí           7:30 – 11:00 11:30 – 17:00 

  úterý  7:30 – 11:00 11:30 – 16:00 

  středa  7:30 – 11:00 11:30 – 17:00 

  čtvrtek  7:30 – 11:00 11:30 – 16:00 
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b) proti jiným rozhodnutím, při použití zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů 

Po vydání rozhodnutí, v potřebném počtu stejnopisů (pro správní orgán a každého z účastníků) 

do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí nadřízenému správnímu orgánu u správního orgánu, 

který napadené rozhodnutí vydal. 

Způsob podání: 

 

* písemně: Kontaktní poštovní adresa 

  Městský úřad Velké Pavlovice 

  Náměstí 9. května 700/40 

  Velké Pavlovice 

  691 06 

  

                  Podání na podatelně MěÚ: adresa 

  Náměstí 9. května 700/40 

  Velké Pavlovice 

 
* faxem: 519 428 143 

 

* elektronicky: Adresa e-podatelny 

  podatelna@velke-pavlovice.cz 

                          Další elektronické adresy 
   Datová schránka: xvqban6 

          

Úřední hodiny Městského úřadu 
  Pondělí: 7:30 - 11:00, 11:30 - 17:00 

  Středa:   7:30 - 11:00, 11:30 - 17:00 

 

Podatelna 

                        pondělí           7:30 – 11:00 11:30 – 17:00 

  úterý  7:30 – 11:00 11:30 – 16:00 

  středa  7:30 – 11:00 11:30 – 17:00 

  čtvrtek  7:30 – 11:00 11:30 – 16:00 

 

 

 

c) proti rozhodnutím vydaným dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Proti rozhodnutí správce daně lze podat odvolání ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení 

rozhodnutí (i před doručením tohoto rozhodnutí) u správce daně, jehož rozhodnutí je 

odvoláním napadeno. Pokud správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno, o 

odvolání nerozhodne sám, postoupí odvolání s příslušnou částí spisu a se svým stanoviskem 

bez zbytečného odkladu odvolacímu orgánu. Odvolacím orgánem je správce daně nejblíže 

nadřízený správci daně, který napadené rozhodnutí vydal, tj. krajský úřad. 
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Způsob podání: 

 

* písemně: Kontaktní poštovní adresa 

  Městský úřad Velké Pavlovice 

  Náměstí 9. května 700/40 

  Velké Pavlovice 

  691 06 

  

                  Podání na podatelně MěÚ: adresa 

  Náměstí 9. května 700/40 

  Velké Pavlovice 

 
* faxem: 519 428 143 

 

* elektronicky: Adresa e-podatelny 

  podatelna@velke-pavlovice.cz 

                          Další elektronické adresy 
   Datová schránka: xvqban6 

          

Úřední hodiny Městského úřadu 

  Pondělí: 7:30 - 11:00, 11:30 - 17:00 

  Středa:   7:30 - 11:00, 11:30 - 17:00 

 

Podatelna 

                        pondělí           7:30 – 11:00 11:30 – 17:00 

  úterý  7:30 – 11:00 11:30 – 16:00 

  středa  7:30 – 11:00 11:30 – 17:00 

  čtvrtek  7:30 – 11:00 11:30 – 16:00 
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