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Magistrát him Prahy

Odbor stavebního řádu

prostřednictvhn

Úřad městské části Praha 19

Odbor výstavby —stavební úřad

Železnobrodská 825

197 00 Praha 9 Kbely

V Praze dne 6.10. 2016

Věc: Odvolání proti usnesení č.j.: P19 6035/2016—OV/NO, Sp.zn.: UMC P19

154212015

 



 
Místní šetření dne 19.8.2016 nebylo vedeno v souladu s platnou

legislativou a Správním řádem, neboť na místě stavební úřad nevyzval nikoho

z účastníků k předložení jakéhokoliv dokladu opravňujícího k účasti na tomto

šetření. Ani žádným jiným způsobem nebyla ověřena totožnost přítomných na

místě samém, místní šetření probíhalo nestandardně, neboť pracovnice odboru

výstavby si nad rámec svých činností vyměňovala s účastnicí řízení soukromé

kuchařské recepty a nevěnovala se plně svým pracovním povinnostem.

Podávám proto vtéto souvislosti též námitku podjatosti a žádám, aby

spis byl předán a dále veden na jiném stavebním úřadě.
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Usnesení představeného úřední osoby o námitce podjatosti

Tajemník Úřadu městské části Praha 19 V postaveni představeného úřední osoby

vydává

na základě odvolání pana trvale bytem Praha 9 - Čakovice,

ze dne 6.10.2016 proti usnesení odboru výstavby Úřadu městské

části Praha 19 ze dne 5.9.2016 pod č.j. P19 6035/2016-OV/NO obsahujici mimo jiné námitku

podjatosti vůči všem zaměstnancům pracovně zařazených V odboru Výstavby Úřadu městské

části Praha 19 (dále jen úřední osoby)

usnesení

které zní takto:

V souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb, správní řád, ve znění pozdějších

předpisů, úřední osoby pracovně zařazené v odboru výstavby Úřadu městské části Praha 19

nejsou vyloučeny

z výkonu úřední činnosti v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn.: UMC P19 1542/2015

odborem výstavby Úřadu městské části Praha 19 dle ustanovení § 129 odst. 3 zák. č.

183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů o dodatečném povolení stavby

nazvané: ,

Odůvodnění

Dne 9.11.2016 byl tajemníkovi Úřadu městské části Praha 19, předán k posouzení

spisový materiál ve výše uvedené věci, ze kteréhoje patrné, že dopisem pana

trvale bytem Praha 9- Čakovice, ze ne

6.10.2016 podal jmenovaný odvolání proti usnesení odboru výstavby Úřadu městské části

Praha 19 ze dne 5.9.2016 pod č.j. P19 6035/2016-OV/NO. Obsahem tohoto odvolání byla

mimo jiné i námitka podjatosti na základě níž jmenovaný navrhoval, aby spis předmětného

řízení byl předán a dále veden na jiném stavebním úřadě. Důvodem pro tento závěr

jmenovaného byla skutečnost že se podle něj příslušný zástupce odboru výstavby Úřadu

městské části Praha 19 při ústním jednání konaném dne 19.8.2016 na místě samém plně

nevěnoval svým pracovním povinnostem a jednání probíhalo dle jeho názoru nestandardně.

    

S ohledem na to, že z obsahu této námitky nebylo však patrně vůči které úřední osobě

či osobám vlastní námitka podjatosti směřuje a jaký je její zákonný důvod, odbor výstavby

Úřadu městské části Praha 19 svou písemnou výzvou ze dne 13.10.2016 č.j. P10 6779/2016-

OV/NO vyzval pana—abysvou námitku podjatosti ve lhůtě 7 dnů ode dne



doručení upřesnil. K dnešnímu dní je třeba konstatovat, že jmenovaný svou námitku

neupřesnil či jinak neodůvodnil.

Zustanovení § 14 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů vyplývá, že podjatou osobou je ta osoba, u níž lze důvodně předpokládat, že má

s ohledem na svůj poměr k věci, k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům takový zájem na

výsledku řízení, pro něž lze pochybovat o její ne od'atosti. T 0 zákonné podmínky však

nebyly z obsahu výše uvedeného odvolání pana roti usnesení odboru

výstavby Úřadu městské části Praha 19 ze dne 15.9.2016 pod č.j. P19 6035/2016-OV/NO

resp. námitky podjatosti patrné ani prokázané. Ani přes výzvu zdejšího stavebního úřadu

jmenovaný požadované zákonné podmínky neupřesnil. Proto nezbývalo než dospět k závěru,

že žádný ze zaměstnanců pracovně zařazených v odboru výstavby Úřadu městské části Praha

19 v postavení úředních osob není vyloučený z výkonu úřední činnosti v rámci správního

řízení vedeného pod sp.zn. UMC P19 1542/2015 odborem výstavby Úřadu městské části

Praha 19 dle ustanovení § 129 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění

pozdějších předpisů, o dodatečném povolení stavby nazvané: ,

  

  

 

Poučení 0 odvolání

Proti tomuto rozhodnutí má každý účastník právo podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho

doručení k odboru stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy, prostřednictvím zdejšího

stavebního úřadu. Odvolání nemá odkladný účinek.

JUDr. Josef Nykles

 

Doručuje se do vlastních rukou:

 

Na vědomí :

Odbor výstavby ÚMČ Praha 19


