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Věc: Odpověď k žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 8. 2. 2016 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací o závěrech zjišťovacího řízení
vydaných podle dřívější právní úpravy platné do 31. 3. 2015.
Ve své žádosti uvádíte: „Novelou zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo
od 1. 4. 2015 zrušeno ust. § 10, z jehož odst. 4 a 5 vyplývalo, že závěr zjišťovacího řízení
má být brán v úvahu při rozhodování a jsou-li v něm uvedeny konkrétní požadavky týkající
se ochrany životního prostředí, má je správní úřad zahrnout do svého rozhodnutí;
v opačném případě má uvést důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen částečně.“
V návaznosti na to požadujete poskytnout informace, zda tyto „staré“ závěry zjišťovacího
řízení mají od 1. 4. 2015 ještě nějakou hodnotu, jako podklad pro rozhodování, např.
při umísťování staveb. Pokud ano, požadujete poskytnout, na základě jakého ustanovení
kterého předpisu se lze domáhat jejich zohlednění ve správních řízeních. Závěrem
požadujete poskytnutí metodického pokynu, stanoviska či jiného obdobného dokumentu,
pokud byl v této věci vydán.
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Vydání závěru zjišťovacího řízení bylo před nabytím účinnosti zákona č. 39/2015 Sb.,
kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., a další související právní předpisy správním
úkonem podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "SŘ"). Dle § 50 odst. 3 SŘ je správní orgán povinen zjistit všechny
okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu. Z § 50 odst. 4 SŘ vyplývá, že pokud
zákon nestanoví, že je některý podklad pro správní orgán závazný, hodnotí správní orgán
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podklady, zejména důkazy, podle své úvahy; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo
v řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci. Z toho vyplývá, že v případě, kdy byl
k určitému záměru vydán závěr zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění účinném do 31. 3. 2015, je správní orgán
povinen k tomuto dokumentu přihlédnout, případně odůvodnit, proč podmínky stanovené
v závěru zjišťovacího řízení nezohlednil. V dané věci MŽP žádný metodický pokyn,
stanovisko ani jiný obdobný dokument nevydalo.
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