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MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Staroměstské nám. 6

                      110 15 Praha 1

Adresáti: dle rozdělovníku

 V Praze dne 27. června 2018
 Č.j.: MMR-28739/2018-83/1786

R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování
a stavebního řádu, usnesením č.j. KUJCK 52529/2018, sp.zn. OREG/30351/2018/adka ze dne
24.4.2018 rozhodl podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) o námitce podjatosti všech úředníků Městského
úřadu Milevsko, uplatněné společností TOPAS Písek s.r.o., IČ 49062409, sídlem Velké
náměstí 7, 397 01 Písek, zastoupené Mgr. Bc. Pavlem Kozelkou, advokátem se sídlem Velké
náměstí 7, 397 01 Písek, v řízení o umístění stavby „Revitalizace historického centra města
Písek, Velké a Alšovo náměstí na pozemcích parc.č.st.p. 306, parc.č. 9, 2090/1, 2090/2,
2090/4, 2090/7, 2090/8, 2090/9, 2090/10, 2090/11, 2090/15, 2090/21, 2090/22, 2090/24,
2090/32, 2090/34, 2090/35, 2090/36, 2090/37, 2090/38, 2094/2 v k.ú. Písek“ vedeném
Městským úřadem Milevsko pod sp.zn. SZ MM 33428/2017 ORR/Bo, tak, že starosta města
Milevsko, Ing. Ivan Radosta, není vyloučen z projednávání a rozhodování v řízení vedeném
tímto úřadem pod sp.zn. SZ MM 33428/2017 ORR/Bo.

Proti usnesení Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje,
územního plánování a stavebního řádu, č.j. KUJCK 52529/2018, sp.zn. OREG/30351/2018/
adka ze dne 24.4.2018 podala odvolání společnost TOPAS Písek s.r.o., IČ 49062409, sídlem
Velké náměstí 7, 397 01 Písek, zastoupená Mgr. Bc. Pavlem Kozelkou, advokátem se sídlem
Velké náměstí 7, 397 01 Písek.

Ministerstvo pro místní rozvoj, jako správní orgán příslušný podle § 14 odst. 1 zákona
č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a podle § 89 odst. 1 správního řádu, ve spojení s § 178 odst. 2
správního řádu a § 92a písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o krajích“) přezkoumalo odvoláním napadené usnesení
v rozsahu stanoveném § 89 odst. 2 správního řádu, v souladu s § 68 odst. 2 správního řádu
označuje za účastníka řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu společnost TOPAS Písek s.r.o.,
IČ 49062409, sídlem Velké náměstí 7, 397 01 Písek, zastoupenou Mgr. Bc. Pavlem
Kozelkou, advokátem se sídlem Velké náměstí 7, 397 01 Písek, a o odvolání rozhodlo
podle § 90 odst. 5 správního řádu takto:

O d v o l á n í  s e  z a m í t á a jím napadené u s n e s e n í Krajského úřadu
Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu,
č.j. KUJCK 52529/2018, sp.zn. OREG/30351/2018/adka ze dne 24.4.2018 s e  p o t v r z u j e .
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O D Ů V O D N Ě N Í
Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje, (dále jen „stavební úřad“) byl

usnesením Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic, (dále jen „krajský úřad“) č.j. KUJCK 98750/2017,
sp.zn. OREG/83267/2017/adka ze dne 17.8.2017 pověřen v souladu s § 131 odst. 4 správního
řádu k projednání a rozhodnutí věci umístění stavby „Revitalizace historického centra města
Písek, Velké a Alšovo náměstí na pozemcích parc.č.st.p. 306, parc.č. 9, 2090/1, 2090/2,
2090/4, 2090/7, 2090/8, 2090/9, 2090/10, 2090/11, 2090/15, 2090/21, 2090/22, 2090/24,
2090/32, 2090/34, 2090/35, 2090/36, 2090/37, 2090/38, 2094/2 v k.ú. Písek“ v územním
řízení.

Dne 5.2.2018 obdržel stavební úřad námitku „systémové podjatosti“ stavebního úřadu,
kterou společně podali společnosti TOPAS Písek s.r.o., INTEGRATE.CZ s.r.o.,
obě zastoupené Mgr. Bc. Pavlem Kozelkou, advokátem, dále Kozelka&Partner, advokátní
kancelář, s.r.o. a Mgr. Bc. Pavel Kozelka, advokát (dále jen „podatelé“).

V námitce „systémové podjatosti“ stavebního úřadu podatelé navrhovali, aby vedení
města Milevsko, všichni jeho úředníci a zaměstnanci byli vyloučeni z řízení z důvodu
„systémové podjatosti“. Uvedli, že stavební úřad po převzetí věci vyhláškou č.j. MM
00254/2018 ORR/Bo ze dne 3.1.2018 vyrozuměl účastníky řízení o možnosti seznámit
se s podklady rozhodnutí. K nahlížení do spisu se proto dne 10.1.2018 dostavil Aleš Košťál
a Vladimír Lešek, kterým však nebylo oprávněnou úřední osobou umožněno pořídit
fotodokumentaci spisu s ohledem na důvěrné informace v něm obsažené. Oprávněná úřední
osoba podle tvrzení podatelů dále informovala přítomné osoby, že s případem zatím není
obeznámena  a  neví  ani  o  schůzce  města  Písek  s  osobami  uplatňujícími  námitky  proti
stavebnímu záměru. Večer téhož dne předal Aleš Košťál za přítomnosti Mgr. Bc. Pavla
Kozelky oprávněné úřední osobě dokumentaci týkající se schůzky mezi městem Písek
a ostatními účastníky řízení. Aleši Košťálovi již bylo umožněno pořídit fotodokumentaci
spisu. Zástupce města Písek následně Vladimírovi Leškovi potvrdil, že oprávněná úřední
osoba o setkání města Písek s účastníky řízení věděla a sama se jí účastnila. Podatelé se dále
domnívají, že oprávněná úřední osoba byla zvolena po „odsouhlasení“ této osoby městem
Písek. Považují takové jednání za ovlivňování a manipulaci. Podatelé mají za to, že vzhledem
k „prokázanému nezákonnému jednání“ vedení města Milevska s vedením města Písek (podle
podatelů za účelem zajištění neoprávněné výhody městu Písek), musí být všichni úředníci
a zaměstnanci stavebního úřadu vyloučeni s ohledem na svůj poměr k věci, k městu Písek,
neboť mají zájem na výsledku řízení. Postup stavebního úřadu, kdy podle jejich názoru došlo
k dohodě o postupu stavebního úřadu v řízení, včetně dohody na oprávněné úřední osobě,
která by měla řízení vést, označují za bezprecedentní a neakceptovatelný. V závěru podatelé
uvedli, že námitku uplatňují bezodkladně, neboť o setkání vedení a zaměstnanců města Písek
s vedením a zaměstnanci stavebního úřadu se dozvěděli v průběhu minulého týdne.

Stavební úřad písemností č.j. MM 07412/2018 ORR/Bo, sp.zn. SZ MM 33428/2017
ORR/Bo ze dne 27.2.2018 předložil námitku „systémové podjatosti“ spolu se spisem
krajskému úřadu, jakožto nadřízenému orgánu příslušnému k rozhodnutí.

Krajský úřad usnesením č.j. KUJCK 52529/2018, sp.zn. OREG/30351/2018/adka
ze dne 24.4.2018 rozhodl tak, že starosta města Milevsko, Ing. Ivan Radosta, není vyloučen
z projednávání a rozhodování v řízení výše specifikovaném.

V odůvodnění usnesení o nevyhovění námitce „systémové podjatosti“ krajský úřad
nejprve uvedl, že se může zabývat pouze námitkou vznesenou společností TOPAS Písek
s.r.o., neboť pouze tato společnost je účastníkem předmětného řízení a námitku podjatosti
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mohou vznášet pouze účastníci řízení. Dále krajský úřad označil námitku podjatosti
za včasnou podle § 14 odst. 2 správního řádu, neboť ji obdržel dne 5.2.2018 a podatel uvedl,
že se o skutečnostech zakládajících systémovou podjatost dozvěděl minulý týden.

Krajský úřad zopakoval právní úpravu ohledně možnosti vyloučení oprávněných
úředních osob z řízení pro pochybnosti o jejich nepodjatosti a dále zmínil i judikaturu týkající
se „systémové podjatosti“, především usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního
soudu č.j. 1 As 89/2010-119 ze dne 20.11.2012 (dále jen „usnesení rozšířeného senátu“).

Dále se krajský úřad v rámci vyhodnocování existence důvodů pro vyloučení všech
úředních osob zabýval namítanou „systémovou podjatostí“, tedy vztahem územního
samosprávného celku k předmětu řízení nebo k účastníkům řízení, a dospěl k závěru,
že v daném případě se o tzv. „systémovou podjatost“ nemůže vůbec jednat, neboť jejím
předpokladem je zaměstnanecký vztah k územně samosprávnému celku pokud se rozhoduje
o věci, která se tohoto územně samosprávného celku přímo či nepřímo týká. V tomto případě
se rozhoduje ve věci, která se týká města Písek, které je žadatelem, nikoliv města Milevska,
jehož jsou oprávněné úřední osoby zaměstnanci. Krajský úřad uvedl, že mu není znám žádný
zájem města Milevska na výsledku řízení o umístění stavby, a ani podatel žádný zájem města
Milevska neuvedl. Skutečnosti, ze kterých podatel dovozuje „systémovou podjatost“
nezakládají podle krajského úřadu pochybnosti o podjatosti Městského úřadu Milevska.
K tomu krajský úřad dále uvedl, že z nesprávného postupu stavebního úřadu ještě nelze
dovodit jeho podjatost. K tvrzení podatele, že došlo k dohodě stavebního úřadu s městem
Písek o postupu stavebního úřadu v řízení, včetně dohody na oprávněné úřední osobě,
která by měla řízení vést, krajský úřad uvedl, že se jedná o ničím nepodložené tvrzení,
které postrádá smysl, neboť postup v řízení je dán správním řádem a zákonem č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“).

Krajský úřad dále podotknul, že může rozhodovat pouze ve vztahu ke starostovi
města, nikoliv k ostatním zaměstnancům stavebního úřadu, neboť není jejich přímým
nadřízeným, a dospěl k závěru, že starosta města Milevska nemá žádný vztah k žadateli,
k projednávané věci, a nemá ani zájem na výsledku řízení.

Krajský úřad tak dospěl k závěru, že nebyly naplněny předpoklady § 14 odst. 1
správního řádu, a že nezjistil ani žádné objektivně existující skutečnosti, které by naznačovaly
možnou podjatost úředních osob, kterou by byl povinen posuzovat z úřední povinnosti.

Proti tomuto usnesení krajského úřadu podala prostřednictvím veřejné datové sítě
do datové schránky odvolání společnost TOPAS Písek s.r.o., IČ 49062409, se sídlem Velké
náměstí 7, 397 01 Písek, zastoupená Mgr. Bc. Pavlem Kozelkou, advokátem se sídlem Velké
náměstí 7, 397 01 Písek (dále jen „odvolatel“). Krajský úřad obdržel odvolání dne 10.5.2018.

Odvolatel uvedl, že rozhodnutí krajského úřadu je nezákonné, neboť se krajský úřad
nedostatečně zabýval tvrzeními odvolatele ve vztahu k uplatněné námitce podjatosti,
nezohlednil vlastní procesní postupy a závěry týkající se obdobné námitky uplatněné v jiném
řízení, nezohlednil ustálenou judikaturu a postupoval v rozporu se zásadami správního řízení.
Odvolatel v závěru odvolání požádal o poskytnutí lhůty 30 dnů k předložení podrobného
odůvodnění, neboť se jedná o obzvlášť složitou věc.

Krajský úřad písemností č.j. KUJCK 65420/2018, sp.zn. OREG/30351/2018/adka
ze dne 15.5.2018 vyzval odvolatele k doplnění odůvodnění odvolání, a to ve lhůtě do 10 dnů
ode dne oznámení této výzvy.

Dne 28.5.2018 obdržel krajský úřad prostřednictvím veřejné datové sítě do datové
schránky odvolatelem doplněné odvolání ze dne 10.5.2018.
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Odvolatel kromě přepsání větší části napadeného usnesení krajského úřadu
a odcitování § 14 odst. 1 správního řádu uvedl, že krajský úřad zcela absurdně a zjevně
účelově pominul význam námitky podjatosti, když uzavřel, že účastníci musí prokázat
konkrétní protiprávní jednání a vztahy zástupců města Písek a úředníků města Milevsko.
Odvolatel má za to, že krajský úřad zcela úmyslně ignoroval metodickou pomůcku
Ministerstva vnitra k § 14 správního řádu ze dne 9.5.2017, přičemž skutečným důvodem
je podle něj podjatost krajského úřadu. Tu dovozuje ze skutečnosti, že 1. místostarosta města
Písek, JUDr. Josef Knot, který je hlavním podporovatelem předmětné stavby, je současně
1. náměstek hejtmanky Jihočeského kraje. Z této skutečnosti tedy dovozuje nejenom podjatost
krajského úřadu, ale i právě podjatost stavebního úřadu, neboť z pozice 1. náměstka
hejtmanky Jihočeského kraje může ovlivňovat žádosti města Milevska o investice kraje,
koordinaci a realizaci velkých projektů kraje, včetně možnosti získat dotace. Odvolatel má
za to, že místo tohoto, aby se krajský úřad sám vyloučil z projednávání a rozhodnutí věci,
zjevně využívá svého postavení a upřednostňuje zájem svého nadřízeného. Nesouhlasí
se závěry krajského úřadu a upozorňuje na neodůvodněný posun právního názoru krajského
úřadu, když v rozhodnutí č.j. KUJCK 99088/2017 ze dne 16.8.2017 podjatost starostky města
Písek, Mgr. Evy Vanžurové, shledal a nyní podjatost starosty města Milevska, Ing. Ivana
Radosty, neshledal. V závěru odvolatel uvedl, že se krajský úřad měl sám vyloučit
z projednávání věci, neboť věděl, že podléhá JUDr. Josefu Knotovi, měl věc postoupit
nadřízenému orgánu k posouzení své podjatosti a v případě, že by byl oprávněn rozhodnutí
vydat, pak měl rozhodnout tak, že všichni zaměstnanci a úředníci města Milevska jsou
vyloučeni z projednávání a rozhodnutí ve věci. S ohledem na výše uvedené navrhuje změnit
napadené rozhodnutí tak, že starosta města Milevska je z projednávání a rozhodování
v předmětné věci vyloučen.

Krajský úřad písemností č.j. KUJCK 77702/2018, sp.zn. OREG/30351/2018/adka
ze dne 8.6.2018 předložil odvolání spolu se spisem Ministerstvu pro místní rozvoj, odboru
územně a stavebně správnímu, (dále jen „ministerstvo“) jako svému nadřízenému správnímu
orgánu.

Ministerstvo z hlediska jemu svěřených pravomocí přezkoumalo odvoláním napadené
usnesení krajského úřadu a rozhodlo, jak uvedlo ve výrokové části tohoto rozhodnutí,
s ohledem na následující skutkově a právně relevantní okolnosti:

Ministerstvo nejprve posoudilo, zda odvolání bylo podáno k tomu oprávněným
subjektem a v zákonné lhůtě podle § 83 odst. 1 správního řádu a zjistilo, že usnesení
krajského úřadu bylo oznámeno odvolateli, který je účastníkem řízení, doručením
prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky dne 25.4.2018. Odvolání obdržel
krajský úřad prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky dne 10.5.2018,
tj. v 15denní odvolací lhůtě. Doplněné odvolání obdržel krajský úřad, na základě své výzvy
ze dne 15.5.2018, dne 28.5.2018. Odvolání je včasné a přípustné.

Podle § 89 odst. 2 věty první a druhé správního řádu odvolací správní orgán
přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo,
s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek
uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem.

Před samotným odvolacím přezkumem podle § 89 odst. 2 věty první a druhé správního
řádu ministerstvo nejprve stručně zmiňuje vývoj rozhodovací praxe soudů ve věcech
„systémové podjatosti“ všech úředních osob správního orgánu. Podle právního názoru
vyjádřeného v usnesení rozšířeného senátu platí, že „rozhoduje-li orgán územního
samosprávného celku ve správním řízení ve věci, která se týká zájmu tohoto územního
samosprávného celku, je důvodem pochyb o nepodjatosti úřední osoby dle § 14 odst. 1
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správního řádu její zaměstnanecký poměr k územnímu samosprávnému celku tehdy,
je-li z povahy věci či jiných okolností patrné podezření, že v důsledku tohoto zaměstnaneckého
poměru by mohl být její postoj k věci ovlivněn i jinými než zákonnými hledisky.“

V případě „systémové podjatosti“ je judikatura jako východisko veškerých úvah
nezbytná, neboť tyto úvahy od vyhlášení usnesení rozšířeného senátu vycházejí „jen“
z ustálené soudní praxe. Zákonodárce navíc od té doby na „systémovou podjatost“ nereagoval
změnou právní úpravy, která stále „systémovou podjatost“ obecně nezná, přesto je nutné
se s ní v praxi poměrně běžně vypořádávat. To vše platí tím spíše, když usnesení rozšířeného
senátu bylo uveřejněno ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (č. 2802/2013,
veřejně je dostupné z: http://www.nssoud.cz), neboli jde o oficiálně publikované vybrané
soudní rozhodnutí, které nelze překonat rozhodnutími tříčlenných senátů Nejvyššího
správního soudu (tzn., že má již značnou stabilitu).

V bodě [62] usnesení rozšířeného senátu je uvedeno: ‚(…) Rozšířený senát proto
dospěl k závěru, že v případech, kdy rozhoduje úředník územního samosprávného celku
ve věci, která se přímo nebo nepřímo týká tohoto celku, není a priori vyloučen
z rozhodování pro svoji „systémovou podjatost“, avšak je u něho dáno „systémové riziko
podjatosti“, kvůli němuž je třeba otázku jeho případné podjatosti posuzovat se zvýšenou
opatrností oproti věcem, které se zájmů územního samosprávného celku nijak nedotýkají.‘

V bodě [64] usnesení rozšířeného senátu je uvedeno: ‚(…) signálem nadkritické míry
„systémového rizika podjatosti“ zpravidla nebude samotný fakt, že rozhodnutí orgánu
územního samosprávného celku bude mít dopad na tento celek. Proto např. nebude
zpravidla důvodem k pochybám o nepodjatosti úředníka územního samosprávného celku
samotná skutečnost, že jím vydané stavební povolení se dotkne majetkových či jiných zájmů
obce, v níž bude stavba uskutečněna (…), půjde-li o běžné, obecně vzato nekontroverzní
a v měřítkách daného územního celku ve své podstatě nevýznamné dotčení.‘ (vše
zvýrazněno ministerstvem).

Předně ministerstvo považuje za důležité vyjádřit se k „systémové podjatosti“
krajského úřadu, neboť odvolatel má za to, že krajský úřad rozhodl tak jak rozhodl
právě z důvodu své podjatosti a zastává názor, že se měl krajský úřad sám vyloučit
z projednávání a rozhodování ve věci z důvodu „systémové podjatosti“. K tomu ministerstvo
uvádí, že podle § 14 odst. 3 správního řádu a podle Metodické pomůcky Ministerstva
vnitra k § 14 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: Systémová podjatost, ze dne 9.5.2017
(dále jen „metodická pomůcka“), má úřední osoba, popř. správní orgán, povinnost
bezodkladně informovat svého představeného, v tomto případě nadřízený správní orgán,
o možné existenci důvodu zakládající pochybnosti o nepodjatosti, resp. důvodů ukazující
na riziko „systémové podjatosti“. V daném případě však krajský úřad neměl žádné
pochybnosti o tom, že by se u něj vyskytovalo tzv. riziko „systémové podjatosti“
a ani námitka „systémové podjatosti“ vůči krajskému úřadu nebyla žádným z účastníků řízení
vznesena.

Ministerstvo se k této námitce „systémové podjatosti“ krajského úřadu vyjadřuje
v rámci odůvodnění rozhodnutí o odvolání, a nikoliv samostatným usnesením, neboť tato
námitka je uplatněna zcela zjevně opožděně podle § 14 odst. 2 správního řádu, neboť nebyla
uplatněna odvolatelem bez zbytečného odkladu poté, co se o důvodu vyloučení dozvěděl.
Krajský úřad již projednal a rozhodl v daném řízení jednu námitku „systémové podjatosti“
Městského úřadu Písek a následně pověřil k projednání a rozhodnutí ve věci Městský úřad
Milevsko a to již v srpnu 2017. Tak jak byla námitka „systémové podjatosti“ krajského úřadu
formulována, by mohla být vznesena již při prošetřování námitky „systémové podjatosti“
Městského úřadu Písek, popř. při pověřování jiného věcně příslušného správního orgánu.

http://www.nssoud.cz/
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Zde však odvolatel námitku „systémové podjatosti“ nevznášel. Opožděně uplatněná by byla
dokonce i pouze z toho důvodu, že odvolatel věděl, kdo bude o jeho námitce „systémové
podjatosti“ stavebního úřadu rozhodovat, přesto ji uplatnil až v odvolacím řízení poté,
co krajský úřad nerozhodl podle jeho představ.

K samotné námitce „systémové podjatosti“ krajského úřadu ministerstvo uvádí,
že skutečnost, že krajský úřad nerozhodl podle představ odvolatele, ještě nezakládá jeho
podjatost. Též se nelze ztotožnit s názorem odvolatele, že by 1. náměstek hejtmanky kraje,
který je zároveň členem zastupitelstva kraje, byl nadřízeným oprávněných úředních osob
v tomto řízení a měl možnost oprávněné úřední osoby ovlivňovat. Podle § 1 odst. 3 zákona
o krajích je kraj samostatně spravován zastupitelstvem kraje; dalšími orgány kraje jsou rada
kraje, hejtman kraje a krajský úřad. Z výše uvedeného a z dalších ustanovení zákona o krajích
jasně vyplývá, že zastupitelstvo kraje je jiným orgánem než krajský úřad a svou činností
se tedy na rozhodování krajského úřadu v předmětném řízení nijak nepodílí. V této souvislosti
je nutné poukázat na související judikaturu, konkrétně na rozsudek NSS č.j. 2 As 29/2007 –
74 ze dne 10. 10. 2007, kde NSS mj. konstatoval, že zastupitel „…není vůči úředním osobám
v poměru nadřízenosti ani podřízenosti, neboť zastupitelstvo, tím méně jeho jednotliví
členové, nemohou zasahovat do výkonu přenesené působnosti vykonávané v rámci
rozhodování…“. Tento závěr NSS lze aplikovat i na předmětný případ, neboť zastupitelstvo,
resp. jeho jednotliví členové nemohou zasahovat do výkonu přenesené působnosti
vykonávané krajským úřadem. Tento názor zastává i Ústavní soud (srov. usnesení Ústavního
soudu č.j. II. ÚS 3147/07 ze dne 13.3.2008). Ministerstvo proto dospělo k závěru,
že o „systémovou podjatost“ krajského úřadu se zde nejedná.

Ministerstvo přisvědčuje krajskému úřadu, který dospěl k závěru, že v daném
případě se nemůže jednat o případ „systémové podjatosti“ stavebního úřadu, neboť jejím
předpokladem je právě zaměstnanecký vztah k územně samosprávnému celku,
který rozhoduje ve věci, jenž se tohoto celku přímo či nepřímo týká. Městský úřad Milevsko
byl krajským úřadem pověřen k projednání a rozhodnutí ve věci z toho důvodu,
že u Městského úřadu Písek byla shledána určitá míra rizika „systémové podjatosti“,
neboť město Písek je žadatelem o vydání územního rozhodnutí. Odvolatelovy četné odkazy
právě na toto projednání „systémové podjatosti“ Městského úřadu Písek jsou tak zcela
bezpředmětné, neboť se jednalo o zcela jinou námitku „systémové podjatosti“. Právě
zde rozhodoval územně samosprávný celek o věci, která se ho přímo týkala a zaměstnanecký
vztah oprávněných úředních osob k tomuto celku ukazoval na riziko „systémové podjatosti“,
jejíž míru krajský úřad vyhodnotil jako nadkritickou a pověřil v souladu s § 131 odst. 4
správního řádu jiný věcně příslušný podřízený správní orgán ve svém správním obvodu,
jehož správní obvod sousedí se správním obvodem nezpůsobilého správního orgánu,
tedy Městský úřad Milevsko.

Ministerstvo nesdílí názor odvolatele ohledně „správného postupu při vyřizování
námitky podjatosti“. S ohledem na námitky odvolatele je zřejmé, že odvolatel zaměňuje
námitku podjatosti a námitku „systémové podjatosti“. Postup uvedený odvolatelem
v odvolání, ať již v bodě 2.3. nebo 2.5. na straně 4 odvolání, je postup, který správní orgány
dodržují v případě vznesené námitky podjatosti konkrétních úředních osob, nikoliv
v případě, že je vznesena námitka „systémové podjatosti“ jako je tomu v tomto případě.
Výše uvedené vyplývá i z metodické pomůcky, na kterou sám odvolatel odkazuje,
a z které nejspíše „vytrhnul z kontextu“ judikát Nejvyššího správního soudu č.j. 1 Afs 7/2009-
757 ze dne 26.6.2013, jenž je uveden na straně 9 metodické pomůcky. Odstavec,
ve kterém je judikát použit, začíná: „Posuzuje-li správní orgán, zda konkrétní úřední osoba
je či není podjatá, musí…“.  Hned  v  následujícím  odstavci  je  uvedeno:  „Je-li namítána
podjatost všech zaměstnanců úřadu (např. systémová podjatost), musí…“ (vše zvýrazněno
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ministerstvem). Z výše uvedeného vyplývá, že rozsudek Nejvyššího správního soudu
č.j. 1 Afs 7/2009-757 ze dne 26.6.2013 je aplikovatelný v situaci, kdy je namítána podjatost
konkrétní úřední osoby podle § 14 odst. 1 správního řádu, nikoliv v případě námitky
„systémové podjatosti“.

Nelze přisvědčit ani tvrzení odvolatele, že by krajský úřad v odůvodnění napadeného
usnesení uvedl, že „účastníci musí prokázat konkrétní protiprávní jednání a vztahy zástupců
Města Písek a zaměstnanců a rozhodujících úředníků Města Milevsko“. Krajský úřad
se námitkou „systémové podjatosti“ důsledně zabýval a důvod pro neshledání „systémové
podjatosti“ stavebního úřadu v předmětném řízení náležitě odůvodnil. Kromě vypořádání
se s jednotlivými tvrzeními podatele, z nichž dovozoval „systémovou podjatost“ stavebního
úřadu, navíc krajský úřad uvedl, že „nezjistil žádné objektivně existující skutečnosti,
které by možnou podjatost úředních osob naznačovaly, a které je povinen posuzovat z úřední
povinnosti“.

Krajský úřad nepochybil, když uvedl, včetně přiléhavé judikatury Nejvyššího
správního soudu, že případný nesprávný postup stavebního úřadu nelze považovat za důvod
podjatosti úřední osoby či dokonce celého správního orgánu. Stejně tak nelze odvozovat
„systémovou podjatost“ stavebního úřadu skrze až absurdní konstrukci, kdy odvolatel namítá,
že stavební úřad, resp. oprávněné úřední osoby, nebudou rozhodovat nestranně,
neboť 1. náměstek hejtmanky Jihočeského kraje, jenž je zároveň i 1. místostarostou města
Písek, bude na tyto osoby vyvíjet nátlak prostřednictvím možnosti ovlivňovat budoucí žádosti
města Milevsko, jakožto zaměstnavatele oprávněných úředních osob, o investice kraje,
koordinace a realizace velkých projektů kraje a získání případných dotací. Jak již výše
ministerstvo uvedlo, výkon samosprávy je od výkonu přenesené působnosti striktně
oddělován a vzhledem k judikatuře, ze které vyplývá, že zastupitelstvo nebo její jednotliví
členové nemohou zasahovat do výkonu přenesené působnosti vykonávané v rámci
rozhodování, tím spíše nelze spatřovat „systémovou podjatost“ stavebního úřadu
v odvolatelem tvrzeném vlivu náměstka kraje na rozhodování stavebního úřadu,
resp. oprávněných úředních osob, v dané věci.

Ministerstvo by považovalo za důvodné a v souladu se smyslem a účelem rozhodování
o námitce podjatosti, nevyhovuje-li se námitce, oznámit takové usnesení pouze podateli,
nikoliv již ostatním účastníkům řízení, kteří mohli námitku podjatosti sami uplatnit. Jelikož
však krajský úřad usnesení oznamoval nejen podateli, ale i ostatním účastníkům řízení,
ministerstvo oznamuje toto rozhodnutí pro právní jistotu účastníků řízení shodně jako krajský
úřad, včetně způsobu oznámení.

S ohledem na shora uvedené bylo proto rozhodnuto, jak je ve výrokové části uvedeno.

Poučení účastníků:

Podle § 91 odst. 1 správního řádu se proti tomuto rozhodnutí nelze dále odvolat (podat
rozklad).

Ing. Milada Konrádová
vedoucí oddělení územně a stavebně správního I

v odboru územně a stavebně správním
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Rozdělovník:

Oznámí se doručením do vlastních rukou:

- prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky:
1. město Písek, Velké náměstí 7/12, 397 01 Písek, IDDS: p5ibfya
2. Mgr. Bc. Pavel Kozelka, advokát se sídlem Velké náměstí 7/12, 397 01 Písek, IDDS:

8vyu7v6 (zástupce TOPAS Písek s.r.o.)

- prostřednictvím veřejné vyhlášky:
- účastníkům územního řízení v postavení účastníka řízení podle § 85 odst. 2

stavebního zákona, tzn. vlastníkům níže uvedených pozemků v k.ú. Písek:
§ stavební parcela parc.č. 1/1, 2/1, 3, 4/1, 5, 6/1, 7/1, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 43/1, 44, 45/1,
48/4, 48/3, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71,
76, 77, 78, 79, 80/1, 81, 82, 83, 85, 86, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109/1, 110, 111/1, 112/5, 112/4, 112/3, 112/6, 112/7, 112/2, 113, 114/1,
117, 118, 119, 120/1, 128/1, 129, 130, 131, 132/1, 143/1, 144, 145/1,
152, 153, 154, 155, 156, 157, 160/1, 161/1, 162/1, 305, 349, 350, 2034;

§ pozemková parcela parc.č. 2090/42, 2090/3, 2090/43, 2090/5, 2093/4
Dále obdrží:

3. Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor hospodářských služeb - s interní žádostí o vyvěšení
na úřední desce ministerstva po dobu 15 dnů, včetně zveřejnění umožňujícího dálkový
přístup, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a o vrácení odboru územně a stavebně
správnímu

4. Městský úřad Písek, Velké náměstí 114, 397 01 Písek, IDDS: p5ibfya - s žádostí
o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů, včetně zveřejnění umožňujícího dálkový
přístup, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a o vrácení této písemnosti a k ní přiloženého
rozhodnutí Ministerstvu pro místní rozvoj, odboru územně a stavebně správnímu
(zveřejnění na této úřední desce nemá účinky doručení)

5. Městský úřad Milevsko, nám.E.Beneše 420, 399 01 Milevsko, IDDS: 8kabvcx - s žádostí
o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů, včetně zveřejnění umožňujícího dálkový
přístup, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a o vrácení této písemnosti a k ní přiloženého
rozhodnutí Ministerstvu pro místní rozvoj, odboru územně a stavebně správnímu
(zveřejnění na této úřední desce nemá účinky doručení)

6. Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování
a stavebního řádu, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IDDS: kdib3rr
– prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, s tím, že správní spis bude
vrácen po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a s žádostí o vyvěšení na úřední desce
po dobu 15 dnů, včetně zveřejnění umožňujícího dálkový přístup, vyznačení data vyvěšení
a sejmutí a o vrácení této písemnosti a k ní přiloženého rozhodnutí Ministerstvu pro místní
rozvoj, odboru územně a stavebně správnímu (zveřejnění na této úřední desce nemá
účinky doručení)

Na vědomí:

7. Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje, nám.E.Beneše 420, 339 01
Milevsko, IDDS: 8kabvcx
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