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Vyjádření k námitce systémové podjatosti podané společností WANEMI CZ a.s. k při pořizování a vydávání změny č.1 ÚP Zábřeh
Dne 06.06.2019 jsme obdrželi Vaši žádost k poskytnutí spisového materiálu a vydání našeho stanoviska
k námitce systémové podjatosti podané společností WANEMI CZ a.s. k při pořizování a vydávání změny
č.1 ÚP Zábřeh.
Spisový materiál týkající se části veřejného projednání (vč. opakovaného veř. projednání) Vám byl doručen a předán dne 07. 06. 2019. Vzhledem k tomu, že proces vydávání této změny ÚP není dokončen, prosíme o brzké vrácení spisu.
Vyjádření k podané námitce:
Společnost WANEMI CZ a.s. (dále jen „podatel“) ve svém podání ze dne 23.04.2019 konstatuje, že
stanoviska, vyjádření a jiné úkony, které tvoří nezbytný podklad pro pořízení a vydání změny č.1 ÚP
Zábřeh, byly vydávány jednotlivými odbory Městského úřadu Zábřeh v rámci přenesené působnosti
obce.
Dále ve svém podání uvádí vývoj událostí, které proběhly a probíhají v souvislosti s jejím záměrem na
vybudování stavby „Využití obnovitelných zdrojů energie a druhotných surovin při výrobě papíru v průmyslové zóně v Zábřehu“. Z mimo jiné zde uvádí skutečnost, kdy v rámci probíhajícího konkrétního
aktu dle stavebního zákona (vydání územního rozhodnutí) podal starosta města krajskému úřadu
oznámení o systémové pojatosti své a celého úřadu k projednání této věci a krajský úřad v této věci
rozhodl kladně a přidělil řízení jinému stavebnímu úřadu.
Podatel tuto skutečnost aplikuje nyní i na řízení spojené s pořizováním a vydáváním změny č.1 územního plánu Zábřeh a odkazuje se na usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne
20.11.2012, č.j. 1 As 89/2010-119. Podatel dovozuje, že uvedené usnesení je potřeba aplikovat i na
postupy, při kterých orgány, jako orgány dotčené státní správy, vydávají v přenesené působnosti stanoviska, vyjádření a úkony, které jsou nezbytným podkladem pro pořízení a vydání územního plánu a
jejich změn prostřednictvím opatření obecné povahy. V závěru podatelem citovaného usnesení je však
uvedena věta: „…Zjevně a bez dalšího pak uvedenými skutečnostmi budou podezření z nátlaku či

snahy přímo ovlivnit rozhodování příslušné úřední osoby prostřednictvím jejího zaměstnaneckého
vztahu“…

Dle našeho názoru je nutné argumentaci podatele zcela odmítnout zejména z toho důvodu, kdy zákonem č. 176/2018 Sb. došlo k vložení nového ustanovení odst.2 §14 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu v tomto znění: „Úřední osoba není vyloučena podle odstavce 1, pokud je pochybnost o její ne-

podjatosti vyvolána jejím služebním poměrem nebo pracovněprávním nebo jiným obdobným vztahem
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ke státu nebo k územnímu samosprávnému celku.“. Účinnost novelizovaného zákona č. 500/2004 Sb.
je od 01. 11. 2018. Námitka systémové podjatosti však byla podatelem uplatněna až 23.04.2019.

S pozdravem,
Ing. arch. Václav Doležal
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování
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