
1. IDENTIFIKA NÍ ÍSLO 
----- 

 
2. KÓD 

----- 
 
3. POJMENOVÁNÍ (NÁZEV) ŽIVOTNÍ SITUACE 

PODÁNÍ STÍŽNOSTI PROTI NEVHODNÉMU POSTUPU Ú EDNÍCH OSOB NEBO 
PROTI POSTUPU SPRÁVNÍHO Ú ADU 

 
4. ZÁKLADNÍ INFORMACE K ŽIVOTNÍ SITUACI 

Podle § 175 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen 
„správní ád“), mají dot ené osoby právo obracet se na Krajskou hygienickou stanici 
Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále jen „KHS“) jako správní orgán se stížnostmi 
proti nevhodnému chování ú edních osob nebo proti jejímu postupu, neposkytuje-li 
správní ád jiný prost edek ochrany, jako nap . opat ení proti ne innosti, ádný opravný 
(odvolání) prost edek i mimo ádný opravný prost edek (nap . obnova ízení). 
 

5. KDO JE OPRÁVN N V TÉTO V CI JEDNAT (PODAT ŽÁDOST APOD.) 
Stížnost proti nevhodnému postupu ú edních osob nebo proti postupu KHS m že podat 
dot ená osoba. Dot enými osobami jsou ve smyslu § 2 odst. 3 správního ádu takové 
osoby, kterých se innost KHS v jednotlivém p ípad  dotýká. 
 

6. JAKÉ JSOU PODMÍNKY A POSTUP PRO EŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE 
Stížnost musí obsahovat náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 správního ádu. Musí z ní být 
patrno,  kdo  ji  podává,  které  v ci  se  týká  a  co  se  navrhuje.  Dále  musí  obsahovat  podpis  
osoby, která ji podává. 
 

7. JAKÝM ZP SOBEM ZAHÁJIT EŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE 
Stížnost se podává na KHS na kterémkoli z jejích pracoviš . Stížnost lze podat 
prost ednictvím pošty nebo osobním podáním písemné stížnosti i ústn  na podateln  
nebo elektronicky podepsané uznávaným elektronickým podpisem, a dále pomocí jiných 
technických prost edk  (dálnopis, telefax, elektronicky bez použití uznávaného 
elektronického podpisu), pokud byla do 5 dn  potvrzena písemn  nebo ústn  do 
protokolu, pop . v elektronické podob  podepsané uznávaným elektronickým podpisem. 
Stížnost lze podat také prost ednictvím ve ejné datové sít  do datové schrány KHS. 
 

8. NA KTERÉ INSTITUCI ŽIVOTNÍ SITUACI EŠIT 
Na Krajské hygienické stanici Libereckého kraje se sídlem v Liberci. 

 
9. KDE, S KÝM A KDY ŽIVOTNÍ SITUACI EŠIT 

íslušným k ešení životní situace je editel, prošet uje ji nám stek editele, v jehož 
kompetenci je ú ední osoba, proti jejímuž chování nebo ú ednímu postupu stížnost 
sm uje. Pokud by stížnost sm ovala p ímo proti nám stkovi editele, prošet uje a 
vy izuje ji editel. 
 
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 
 na adrese pracovišt , telefonní íslo, ú ední hodiny 

 
10. JAKÉ DOKLADY JE NUTNÉ MÍT S SEBOU 

----- 
 
 
 



11. JAKÉ JSOU POT EBNÉ FORMULÁ E A KDE JSOU K DISPOZICI 
Pro stížnost podle správního ádu formulá  není. 

 
12. JAKÉ JSOU POPLATKY A JAK JE LZE UHRADIT 

Správní a jiné poplatky nejsou stanoveny. 
 
13. JAKÉ JSOU LH TY PRO VY ÍZENÍ 

Dle § 175 odst. 5 správního ádu musí být stížnost vy ízena do 60 dn  od dne jejího 
doru ení KHS. O vy ízení stížnosti dle správního ádu musí být st žovatel v této lh  
vyrozum n a musí být informován, zda stížnost byla shledána d vodnou, áste  

vodnou nebo ned vodnou. Stanovenou lh tu lze p ekro it jen tehdy, nelze-li v jejím 
pr hu zajistit podklady pot ebné pro vy ízení. Prodloužení lh ty musí být st žovateli 
oznámeno. 

 
14. KTE Í JSOU DALŠÍ Ú ASTNÍCI (DOT ENÍ) EŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE 

----- 
 
15. JAKÉ DALŠÍ INNOSTI JSOU PO ŽADATELI POŽADOVÁNY 

----- 
 
16. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA, KTEROU LZE VYUŽÍT 

Stížnost lze podat na adresu elektronické podatelny. Stížnost musí být podepsána 
uznávaným elektronickým podpisem. Stížnost lze podat také prost ednictvím ve ejné 
datové sít  do datové schrány KHS. 

 
17. PODLE KTERÉHO PRÁVNÍHO P EDPISU SE POSTUPUJE 

Zákon . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis , § 175 a ást tvrtá. 
 
18. JAKÉ JSOU SOUVISEJÍCÍ P EDPISY 

----- 
 
19. JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROST EDKY A JAK SE UPLAT UJÍ 

Má-li st žovatel za to, že stížnost, kterou podal, nebyla ádn  vy ízena, má právo požádat 
o p ešet ení zp sobu jejího vy ízení Ministerstvo zdravotnictví. 

 
20. JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATN NY V ÍPAD  NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ 

----- 
 
21. NEJ AST JŠÍ DOTAZY 
 
 
22. DALŠÍ INFORMACE 

----- 
 
23. INFORMACE O POPISOVANÉM POSTUPU (O EŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE) JE MOŽNÉ ZÍSKAT TAKÉ Z JINÝCH 

ZDROJ  NEBO V JINÉ FORM  
----- 

 
24. SOUVISEJÍCÍ ŽIVOTNÍ SITUACE A NÁVODY,  JAK JE EŠIT 

----- 
 
25. ZA SPRÁVNOST POPISU ODPOVÍDÁ ÚTVAR 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, úsek správních inností. 
 
 
 



26. KONTAKTNÍ OSOBA 
Nám stek editele pro odbornou innost 
Nám stek editele pro správní innost 
Nám stek editele pro ekonomicko-provozní innost 

 
27. POPIS JE ZPRACOVÁN PODLE PRÁVNÍHO STAVU KE DNI 

1.7.2014 
 
28. POPIS BYL NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁN 

1.7.2014 
  
29. DATUM KONCE PLATNOSTI POPISU 

Nestanoveno. 
 
30. P ÍPADNÁ UP ESN NÍ A POZNÁMKY K EŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE 

----- 
 
 
 


