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č.j.		V ................................., 18. dubna 2006



	V souladu s ustanovením § 14 odstavce 4 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydávám toto 


u s n e s e n í

nelze určit úřední osobu — pracovníka Městského úřadu ..................................., která by nebyla vyloučena z projednávání a rozhodování ve věci umístění stavby „.............................................................“ (dále jen „stavba“) navrhovatele „.................................................“ se sídlem .................................., IČ ..........................



o d ů v o d n ě n í

	Dne .................. podal navrhovatel návrh na umístění stavby. V tomto návrhu zároveň vznesl námitku podjatosti všech pracovníků městského úřadu z důvodu jejich závislosti (finanční i pracovněprávní) na  městě ............................................... v kombinaci se zájmem města na výsledku řízení.

varianta:

	Dne .................. podal navrhovatel návrh na umístění stavby. Vedoucí stavebního odboru uvědomil tajemníka -svého představeného - o tom, že zde jsou okolnosti nasvědčující, že je vyloučen a s ním i všichni pracovníci stavebního úřadu. Tyto okolnosti  spočívají v jejich závislosti (finanční i pracovněprávní) na  městě ............................................... v kombinaci se zájmem města na výsledku řízení.

příklad:

	Rada města ........................................schválila usnesení č. ................................ ze dne ................................, podle kterého je cílem města „neumožnit výstavbu předmětné stavby“. Je tedy politickým cílem města, aby stavební úřad navrhovateli v řízení o umístění stavby vyhověl a by zamítl jeho návrh.
	Představitelé města toto rozhodnutí veřejně prezentují --- například při setkání s občany konaném dne ................... uváděl radní ....................................., že město učiní všechny kroky, aby dosáhli výše uvedeného cíle (tj. "neumístění stavby").
	Je tak splněna podmínka, že město nebo jeho představitelé jsou přímo zainteresováni na výsledcích rozhodnutí vydávaných v přenesené působnosti.


	Pracovníci městského úřadu, jeho jednotlivých odborů (úřední osoby) — jsou v pracovním poměru nebo obdobném poměru k městu, jsou v pozici podřízenosti a závislosti k jeho shora uvedeným orgánům, zejména pak ke starostovi a radě. Jejich postavení se tedy vyznačuje celou řadou vazeb charakteristických obecně pro vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, mimo jiné například povinností zaměstnance dbát pokynů svých nadřízených. Bez významu není ani jejich ekonomická závislost na zaměstnavateli. Již pouhá existence těchto skutečností pak může zcela nepochybně vyvolávat u pracovníků městského úřadu, pověřených projednáváním a rozhodováním konkrétních věcí, právě onen poměr k věci, kdy lze mít důvodné obavy z toho, že při této činnosti nejsou a nemohou být zcela nestranní a nezaujatí. Je tomu tak zákonitě vždy v případech, kdy buď přímo město nebo jeho představitelé jsou přímo zainteresováni na výsledcích rozhodnutí vydávaných v přenesené působnosti, tak jako tomu je i v této věci.

	Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že pracovníci městského úřadu by v této věci rozhodovali s vědomím, že rada města (na níž jsou do určité míry závislí) z vlastního rozhodnutí a také pod veřejným tlakem očekává, že navrhovaná stavba nebude umístěna. Tomu by pak mohli uzpůsobit vedená řízení a také užití správního uvážení a tudíž by nepostupovali nepodjatě a nestranně. Všichni pracovníci Městského úřadu ................... ................................... (úřední osoby) jsou proto vyloučeni z projednávání a nelze proto určit úřední osobu — pracovníka Městského úřadu ........................................., která by nebyla vyloučena z projednávání a rozhodování v této věci, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

	Toto usnesení se pouze poznamenává do spisu; účastníci se o něm vhodným způsobem vyrozumí (§ 14 odst. 4 správního řádu).


p o u č e n í

	Podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu není odvolání tomuto usnesení přípustné.




rozdělovník:

1)	k založení do spisu
2)	kancelář tajemníka

na vědomí:

x)	účastníkům správního řízení

