WANEMI CZ a.s.
IČ: 26867281, Lidícká 1005/23b, 602 00 Brno
Krajský Úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a
779 il Olomouc

V Zábřehu &e 23. dubna 2019

Věc: Náínitka systémové podjatosú všech úředních osob v rámci Městsk&o úřadu

Zábřeh při pořizováni a vydání změny ě. 1 'Územního plánu města Zábřeh
Dotčená osoba: WANEMN CZ a.s.

IČO: 268 67 281
se sídlern Lidická 1005/23b, Veveří, 602 00 Brno

Dotčená osoba tím podává námitku, příp. podnět k řešení, svstetnové podiatosti všech
úředníeh osob v rámci Městského úřadu Zábřeh př' pořizování a vydání změny územniho
piánu ěi 1 města Zábřeh.

Městský úřad Zábřeh, resp. jeho jednotlivé odbory, jako dotčený orgán státní správy,
v rámci přenesené působnosti, vydal na základě zvláštních právníeh předpisů (tzsr.
skoůovýe;h zákonů) v rá'inci procesu pořizování a vydání změny č. 1 územníbo plánu města
Zábřeh dle zákona č. l 83/2006 sb., o úzeínním piánování a stavebním řádu (dále jen ,,stavebm
zákon") a j eho prováděcích právních předpisů, stanoviska, vyjádření a dalM jiné úkony, které

tvoří nezbytný podklad pro pořízení a vydání změny ě. 1 'Územního plánu města Zábřeh, .
Tato stanoviska, vyjádření a jiné úkony Městského úřadu Zábřeh však by§ dle dotčené
osoby učiněny potenciálně podjatými úřednímí osobanmt (systéínová podjatost všech
úředníeh osob v rámei Městského úřadu Zábřeh). Uvedená stanoviska, vyjádření a další
úkony, které byly vydány Městským úřadem Zábřeh, jako dotčeným orgánern státní
správy, v ránaci přenesené působnosti obee, vjejímž ránici se na rozdíl od výkonu
samostatné pŮsobnosti obce nestní projevovat poutieká vůle obce, tak byly vydány
v rozporu se zákone»n a zakládají rovněž nezákonnost navazujíeího opatření obecné

povahy (kterýín bude případně vydána změna č. 1 'Ůzemního plánu niěsta Zábřeh), jehož

jsou nezbytným podkladem.

Dotčená osoba koístatuje, že Město Zábřeh, část jeho zastupitelů a jeho starosta (RNDr, Mgr.

Františkem Johnem, Ph. D.) ďouhodobě veškerými možnými pmstředky bro'3í proti snaze
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dotčené osoby umástit a realizovat na území města Zábřeh stavební záměr nazvaný ,Využití
obnovitelných zdrojů energie a druhotných surovin pfi výrobě papíru v průmyslové zóne
v Zábřehu" (dáie jen ,,stavebni záíněr?). K tomu podrobněji níže.
Dotčená osoba uvádi, že Městský úřad Zábřeh, odbor správní, stavební a vyvlastí'?ovací úřad

vedl na základě ffldosti dotčené osoby od roku 2009 poď sp. zn. Výst. 408/2009/Žák územni
řízení o utnístění stavebního zárněru dotčené osoby (dále jen ,,memní řízení").
Starosta ,města Zábřeh sdýlením ze dne 24.8.20l7 adresovaným Krajskému úřadu
Qlomo3gkého kraie sám sděui svou podjgtost, a zárov4 systémovou podjatost všech

?dnflcŮ Městskéhg,úřadu Zábřeh ve vztahu k dotčené osobě, a ji:u stavebnimu
?%ru.

Starosta města Zábřeh :. uvedl:

,, (...) nemohu zmtírat, že moje osobní síanovisko k posuzovanému stasiebnímu projebu je
mačně negaížvní a že jsem připraven za město dle rozhodnuíí jeho orgánů přijíx@ch
v samostatné působnosti činžt vše, aby k vlastní realizaci projektu taedošlo. (... )"

rozhodnutí územního řízení o utnístění stavebni'ho záměru Městský úřad šumperk. Krajský
úřad Olomouekého kraje dále v této souvislosti mj. rozhodl usnesením ze dne 16.5.20l8, č,j.

KUOK 475972018, sp zn. KÚOK/39600/2018/OŽPZ/297 tak, že pověřil podle ustanovení §
131 odst. 4 správní řáďu projednáním a vydáním závazného stanoviska po«Me ust. § X l odst. 3
zákona č. 201 /20 12 Sb., o ochraně ovzduší k úzernnímu řízení s názveín ,,Využit'í obnoviteJných

zdrojů eiíergie a druhotných surovin při výrobě papíru v průmyslové zóně v Zábřehu? (pozn.:

tj. stavební záměr), Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředi, nebot' věcně a místně
příslušný orgárt oehrany ovzduší, tj. Městský úřad Zábřeh není z důvodu vyloučení všeeh
úředních osob (§ 14 správního řádu) tohoto orgánu způsobilý věc projednat a rozhodnout. A to
zejména v souvislosti s oznámením starosty města Zábřehu RNDr. Mgr. Františka Johna, Ph.D,
ze dne 25. 8. 20í7 o systémové podjatosti Městského úřadu Zábřeh, Dotčená osoba doplňuje,

že Městský úřad Šumperk následně dne 28.l2.2018 pod c.3. MUSP 132600/2018, sp. zn.
913 79/20 17 VYS/MAZA vyďal rozhodnutí, kterým umístil stavební záměr do{č.ené osoby (dále
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Krajský úřad Olornouckého kraje usnesením ze dne 18.9.20i 7, č.i - KUOK 9?851 /20 17, sp. zn,
KÚOK/85286/201 7/OSR]767 rozhodl na základě uvedenébo sdělení stmosty města Zábřeh o
3eho podjatosti a o systémové podjatosti Městského úřadu Zábřeh. Proto pověřil k projednání a

l

l

,,I s odkazem na výše uvedené musím dále dodat, že v řešené záležxtostz spatřu)z t«:ž naplněrii
znalďi nadkritické míry ržzžka sysMmov«: podjatosti, jak byla ve vztahu k Městskému úřadu
Zábřeh a potažmo k mojí osobě řešena např. v rozhodnutí Krajského. úřadu Olomouckžho kraje
ze dne 23.2.20]7, č.j. KUOK 19068/201 7. (..,) ?
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jen ,,územní rozhodnutí"). Zuvedeného mj. vyplývá, že stavební záměr je vsouladu

s územním plánem města Zábřeh. Úzermií rozhodnutí bylo napadeno odvoláními (mj. ze strany
města Zábřeh).

Dotčená osoba zď?uje, že vydáním a nabytim právních účinkti Zrněny č. l 'Územního p}ánu,
o kterou město Zábřeh významně usiluje, by došJo ke znemoffiění umístění je:3ího stavebmho
zárněru, na kterém pracuje již více než 10 let. Územní plán je totiž dle ust. § 43 odst. 5
stavebního zákona závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávárí územních
rozhodnutí. Dle názoru dotčené osoby se jedná o další z pokusů města Zábřeh znemožnit
dotčené osobě tunístění a realizaci jejího stavebního záměru,

Dotčená osoba stručně shrnuje, že město Zábřeh nejdříve se stavebním záiněrem dotčené osoby
soublasilo, když např. v roce 2010 ďotčené osobě prodalo pozemky za účelem tunístění a
realizace stavebního záměru. Město Zábřeh dále mj. uzavřelo s dotčenou osobou řadu smluv
souvisejících s realizací a provozem stavebnfl?io záměm. Po zrněně politické reprezentace však
město Zábřeh zaěalo činit všecmy dostupné kroky směřující k tomu, aby uskutečnění
stavebního záměru dotčené osoby nedoš}o, pffp. aby byla realizace stavebního záíněru co
nejvíce oddálena.

Město Zábřeh např. neúspěšně napadlo kupní smlouvy, jejichž přeďrnětem byl prodej pozemků
města Zábřeh dotčené osobě, která na nieh chce realizovat a pmvozí:»vaí svůj stavební záměr.

Žaloba na určení neplatnosti kupní smluv však byla soudy -zamítnuta (rozsudek OkresníTho

soudu v Šumperku ze dne i.2.20l2, č.3. 16C 336/20}0-192, rozsudek Krajského soudu
vOstravě - pobočka vOiomouci ze dne 21.2.20l3, č.j. 69Co 389/2012-317 a usnesení

Nejvyššffio soudu ČR ze dne 8.l0.20l3, sp,zn. 30 Cdo 2306/2013). .Dotčená osoba dále
odkazuje např. na rozsudek Krajského soudu v Brně ze óe 6.3.20 % 8, č.j. 19 Co 267/20i 7-152,
kterým byl potvrzen rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 27.4.2017, č.j. 63 C 81/2014104, kterým byla zaínítnuta žaloba města Zábřeh na určení, že Dohoda o narovnání č, 1. 771209 .

ze dne 2 7.4.2009 uzavřená mezi městem Zábřeh a společností WANEMI CZ a-s. je od počátku
neplatná a na určení, že Dohoda o vzájemné spolupráci při financování a realizaci vybudování
inženýrských sítí č. 178/2009 ze dne 27,4.2009 uzavřená mezi městem Zábřeh a společností
WANBMI CZ a.s. je od počátku neplatná. Krajský soud vBrně jako soud odvolací
v odůvodnění svého mzsudku mj. uvedl:
,, Na doplněrú odvolací soud uvádí pouze tolik, že žalovaná (pozn. : tj. dotčená osoba) naprosto
důvodně poukazuje na pržncip soukromého občanského práva pacta sunt servanda, že tedy

skutečně se ža!obce (pozn.: tj. město Zábřeh) snaží vyvázat ze sm?uv dříve uzavřenýeh, patrně
na základě změny polhické gmnitury ve svém vedení, avšak tenío jeho záměr nepochybně naráží
na mantinely dané občanským hmotným právem."
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Dotčení osoba v souvisiosti se systémovou poďjatostí všech úředních osob v ?ci městského
úřaďu Zábřeh odkazuje na usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního souďu ze ďne
20.ll.20l2, c3. l As 89/2010-119, který mj. v bodě 63. uvedl:
,, Ustanovení § 14 odst. I správního řádu z roku 2004 (a obdobně i ustanovení § 9 odst. 1
správního řádu z roku 1967) je proto nutno vykládat tak, že dí'rvodem pochyb o nepodjatosti

jiných obchodních počinŮ, předehozÍch :mah nmměrovat určité související rozhodovaet
proeesy urči@m způsobem apod. Síejně íak uvedenou skutečností mář.e být sanxo? .povaha .
a podstata rozhodované věci, její komroverznost čž politický výmam a s tím spojetié zájmy.
Z)evně a bez dalšího pak uvedenýrm skutečnostwu budou podezření z nátlaku čí snahy přímo
ovlivrút rozhodování příslušru: ůřední osoby prostřednictvím jejího zaměstnaneckého vztahu.?

Dotěená osoba doplňuje, Že ust. § 14 zákona č. 500/2004 sb., správní řád (dále jen ,,správní
řád") se s ohledem na ust. § 154 odst. 1 správního řádu uplatní rovněž při vydávání jiných
úkonů správních orgánů dle části čtvrté správního řádu (vyjádřeni osvědčení a sděJení),
nikoliv tedy pouze na správních rozhodnuti dle ěásti druhé a třetí správního řádu.
Dotěená osob,a, 5e proto přesvědčena, 'zý ?še uvedený uspesení rozší%n,éh«> senátu

Neivyššího správního soudu ze dne 20.11.2012, č.j. 1 As 89/2010-119 je třeba aplikovat
rovněž na postuB, 7ři kterýeh orgány obc@, jako do$ný orgány státnj spyávy.
v přenesené působnosti vydávaji stanoviska, viádření a iiné úkon4které jsou nezbytn3m
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podezřerú, nebot' -.iak výše vyložžl - existence ,, systémověho rizika po4iatosti" je sama o sobě
signálem ke zvýšené opatrnosti a ,, podezřívavosíi" při posuzovánf důvodů pro vyloyičení ůřední
osoby z úkonů v řízení. .Důvody k uvedenému podezřei mohou být neirůztiějšiho druhu a
nelze je spe4kovat jinak než obectxými rysy a představitelnými př&lady. Eude se jednat o
takové skmečnosíi, které naztxaěují, že zde existuje někdo, kdo má záiem ria určžtém vý,dedku
řízení, v němz se má rozhodovat, a přitom má či může mít schopnosí působií na příslušnou
ůředi osobu prostřednictvím její7xo r,aměstnaneckého vztahu k ůzemnímu samosprávnému
celku. Uvedenými skutečnostmž mohou bý/ txapHkkxd jeq v politieké či mediábní sféře, já
předcházeý přLslu;mému sprámtmu řízení čj je doprovázei'í a nauxačuffl zvýšený zájem o
výsledek řízení ze sírany osob schopných ovl#nit jednái úze«mího samospráviho celku
jako zaměstnavatele ůřední osoby. Přtkladem může být zájem poliíických činitelů či jiných v
rámci daného územního samosprávného eelku vlivných osob (např. zábilisních akíérů mísmí
pohtxky á poďmkatelských sub)ektů) na urč'xtém výs?edbí řízení (např na tom, aby určttá
stavba, činnost apod. byla povolena, anebo naopak nepovolena); takový zájem Ize vysledovat
například z různých mediábíích vyjádřeni předvolebních slibů, konkréMch investičních či

i

úřední osoby je její zaměstnanecký poměr k územnímu samosprávnému celku y př%adě, že se
rozhoduje ve věci @kajíá se přimo nebo nepřínwo tohoto územního samosprámého celku,
tehdy, je-li z povahy věci či jitxých okolnosíí patrné podezření, že v díisledku tohoto
zaměshtaneckého poměru by mohl býí jqí postoj k věci ovliměn i jinými než zákonnýnú
hleů;ky. Rozšířerrý senát podotýká, že k pochybám o nepodjatosti postačí i poměrně rúzká mítra
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podkladem pro pořízení a vydáni ,územního plánu a ieho změn prostřednic'M'ín opatření
pl,eené povahy. Podjatost, resp. systémová podjmtost, ve smyslu správního řádu a shora

uvedeného usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu, proto dopadá i na
úřední osoby, které vydaly stanoviska, vyjádřeuí a další jiné úkony Městského úřadu
Zábřeh, jako dotčeného orgánu státní správy (v přenesené působnosti), a která jsou

podkladem pro pořízení a vydání Změny č. i. Územního plánu města Zábřeh.

Dotčená osoba ze všeeh výše uvedených důvodů navrhuje, aby Krajský úřad
Oiomouckého kraje rozhodl o systémové podjatosti všeeh úředníeh osob vrámei
Městského úřadu Zábřeh, jako dotčeného orgánu státní správy při výkonu přenesené

působnosti, při pořizování a vy«lávánň Změtay č. 1 Územního plánu města Zábřeh, a aby

dle ust. § 131 odst. 4 správního řádu pověřii k poMzení stanovisek, vyjádření a jinýel'm

úkonů nezbytných pro pořizení a vydáni Znněny ř::. 1 Územního plánu města Zábřeh jiný
správní orgán.
S pozdravem

xy.nif=
Mgr. Aleš 'Zák
předseda představenstva
WANEMI CZ a.s.

Společnost WANEM! CZ a.s. je zapsána u Krajského souďu v Brně, oddíl B, vložka 6134
www.wanemi.cz, info@wanemi.«, ID DS: iibgzu9
5

i

l
l

i

