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Poskytnutí informací podle ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Blatná, odbor správní a živnostenský úřad, jako orgán povinného subjektu
(dále jen „povinný subjekt“), podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném
přístupu k informacím“), poskytuje na základě žádosti pana XXXXX (dále jen „žadatel“) o
poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím ze dne 21.10.2020,
vedené pod č. j. MUBL 15576/2020: Při řízení o odstranění stavby (MUBL 15004/2020)
může být, byl, či je, pan Bc. Václav Koubek podjatý, či celý úřad systémově podjatý (vede
řízení o odstranění sportovního areálu vybudovaného obcí bez stavebního povolení, za
příspěvku kraje). V samotném podnětu pro zahájení řízení (MUBL 2965/2020) byl tento
fakt (podjatost, systémová podjatost) zmíněn a úřad musel o této skutečnosti tudíž vědět.
Správní řád s touto situací počítá.
K jednotlivým bodům sdělujeme následující:
1. Uvědomil pan Bc. Koubek a další úředníci svého představeného a dále prováděli
jen takové úkony, které nesnesou odkladu? Pokud ano, žádám o zveřejnění všech
dokumentů, které tento úkon (úkony) dokládají.
Poskytnutí informace: Neuvědomili. Bc. Václav Koubek, vedoucí Odboru výstavby
a územního plánování MěÚ Blatná a vedoucí ostatních odborů svého nadřízeného,
kterým je tajemnice MěÚ Blatná, o zahájeném správním řízení, jehož účastníkem je
město Blatná, neuvědomují. Postavení a pravomoci územně samosprávných celků
jsou dány zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se
spojený model výkonu státní správy, kdy obce vykonávají samostatnou i
přenesenou působnost. K vyloučení z projednávání a rozhodování věci zák.
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v § 14 odst. 1 a 2 uvádí:
„Každá osoba bezprostředně se podílející na výkonu pravomoci správního orgánu
(dále jen "úřední osoba"), o 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 nějž lze pochybovat o její nepodjatosti, je vyloučena ze všech úkonů v
řízení, při jejichž provádění by mohla výsledek řízení ovlivnit“. „Úřední osoba není
vyloučena podle odstavce 1, pokud je pochybnost o její nepodjatosti vyvolána jejím
služebním poměrem nebo pracovněprávním nebo jiným obdobným vztahem ke státu
nebo k územnímu samosprávnému celku.“

2. Oznámil i účastníkům řízení, že nastala tato situace? Pokud ano, žádám
o zveřejnění všech dokumentů, které tento úkon dokládají.
Poskytnutí informace: Neoznámil.

S pozdravem

Ing. Hana Valachová v. r.
vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu

