Plzeňané, občanské sdružení
Otakara Březiny 22, 323 22 Plzeň, IČO: 22882901, Tel: 731 018 608, e-mail:
mart.marek@gmail.com

Magistrát města Plzně
odbor stavebně správní
Škroupova 4
301 00 Plzeň

V Plzni dne 6. 3. 2013

Věc: Podání námitky o podjatosti v řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
„Obchodní centrum Aréna Plzeň, Americká třída“
Jakožto účastník řízení1, vedeného pod spisovou značkou SZ MMP/178457/12/BRZ, podáváme tímto

námitku o podjatosti
všech pracovníků stavebně správního oboru Magistrátu města Plzně, vedoucího odboru stavebně správního
Magistrátu města Plzně Ing. Jiřího Balihara a tajemnice Magistrátu města Plzně Ing. Bc. Dagmar Škubalové.
Odůvodnění:
1. Pracovníci odboru stavebně správního podléhají ve stavu podřízenosti vedoucímu stavebně správního
odboru a ten zas tajemnici Magistrátu města Plzně (dále jen "MMP"). Tajemníka MMP podle zákona
o obcích jmenuje a odvolává primátor města Plzně. Primátor města Plzně je také dále podle zákona
o obcích jeho vrcholným představitelem a nadřízeným všem pracovníkům MMP.
S ohledem na rozhodnutí přijaté v místním referendu, které se konalo v Plzni ve dnech 11. a 12. ledna
2013, a které zavázalo město Plzeň k tomu: „aby bezodkladně podniklo veškeré kroky v samostatné
působnosti, aby nemohlo dojít k výstavbě obchodního zařízení na místě Domu kultury Inwest“, a
s ohledem na skutečnost, že primátor je tím, kdo jmenuje a odvolává tajemníka magistrátu, a také jeho
vrcholným představitelem a nadřízeným všem pracovníkům Magistrátu města Plzně, se domníváme, že
může být vážně ohrožena nezávislost výše uvedeného řízení, pokud bude ponecháno k rozhodnutí
pracovníkům Magistrátu města Plzně a jeho úřadů. Územní, na kterém má být umístěna stavba
"Obchodní centrum Aréna Plzeň, Americká třída" je dle přeložené dokumentace z velké části územím,
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Na základě § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

kde stál Dům kultury Inwest.
2. Rozhodování v rámci územního řízení je sice rozhodováním v samostatné působnosti, ovšem personální
propojení pracovníků magistrátu a tajemnice magistrátu s představitelem města Plzně - primátorem,
který je rozhodnutím v referendu zavázán činit "veškeré kroky" proti stavbě obchodního zařízení na
místě po bývalém DK Inwest, dává důvodné podezření, že pracovníci MMP a tajemník MMP nebude
svoji činnost vykonávat nezávisle na městu Plzni.
3. Političtí představitelé města Plzně (zastupitelé města Plzně, a radní města Plzně) se v posledních 8
měsících veřejně (jak na svém jednání, tak v tisku) vyjadřovali s obavami, ve kterých upozorňovali na
údajnou možnost uplatnění náhrady škody žadatelem/investorem, pokud mu město Plzeň bude bránit v
realizaci jeho záměru "Obchodní centrum Aréna Plzeň, Americká třída". Tuto obavu nesdílíme, nicméně
upozorňujeme na skutečnost, že škoda může investorovi vzniknout především nesprávným či
nezákonným úředním postupem. Domníváme se, že taková situace vážně hrozí, pokud by se touto
námitkou podjatosti nezabýval nadřízený orgán a MMP by do jejího rozhodnutí nadále pokračoval v
úkonech řízení.
Z výše uvedených důvodů se domníváme, že řízení vedené pracovníky odboru stavebně správního MMP
není nezávislé a lze tyto pracovníky včetně vedoucího důvodně považovat za podjaté. Ze stejných důvodů,
ale větší intenzity (přímé jmenování) se lze podle našeho názoru důvodně domnívat, že nezávislým není ani
tajemník MMP. Domníváme se proto, že výše uvedení pracovníci jsou podjati ve věci samé a žádáme
odebrání rozhodování ve věci samé Magistrátu města Plzně.

za občanské sdružení Plzeňané
Martin Marek, předseda sdružení

