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Sdělení k podnětu
Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, obdrželo jakožto
správní orgán příslušný na základě § 124 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), k dozoru nad
obsahem a vydáváním usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí
v samostatné působnosti Váš podnět k prověření přijetí usnesení Zastupitelstva obce
Zdiby č. 2/10/18 ze dne 4. října 2018 o schválení změny č. 1 územního plánu obce
Zdiby. Předmětné usnesení napadáte z důvodu, že obsah opatření obecné povahy
č. 1/2018/OOP o změně č. 1 územního plánu obce Zdiby, který byl předmětným
usnesením zastupitelstva obce schválen, řeší změny plochy označené jako „plocha
Z19“, přestože změny na této ploše byly předmětem otázek místního referenda, které
bylo vyhlášeno dne 15. března 2018. Místní referendum se pak konalo ve dnech
5. a 6. října 2018. V tomto postupu spatřujete porušení § 13 odst. 3 zákona
č. 22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého ode
dne vyhlášení místního referenda do dne vyhlášení jeho výsledků nepřísluší
orgánům obce nebo orgánům statutárního města rozhodovat o věci, která je
předmětem otázky ve vyhlášeném místním referendu. Současně namítáte
nedostatečné reflektování připomínek, námitek dotčených osob a stanovisek
dotčených orgánů státní správy uplatněných v rámci pořizování změny územního
plánu.
Podle § 128 odst. 7 zákona o obcích se dozorové kompetence Ministerstva
vnitra nevztahují na rozhodnutí a jiné úkony orgánů obce učiněné podle zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).
Na základě § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
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a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se územní plán
vydává formou opatření obecné povahy podle správního řádu. Opatření obecné
povahy je pak upraveno v § 171 až 174 správního řádu. Jelikož se Váš podnět týká
namítání nesouladu obsahu opatření obecné povahy se zákonem a v případě
opatření obecné povahy se jedná o úkon orgánu obce učiněný dle správního řádu,
nemá ve Vámi namítané záležitosti Ministerstvo vnitra dozorové kompetence.
Dle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy
s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení. Dle § 95 odst. 1 správního řádu
správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal, zahájí z moci
úřední přezkumné řízení, jestliže po předběžném posouzení věci dojde k závěru, že
lze mít důvodně za to, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy.
S ohledem na uvedené skutečnosti postoupilo Ministerstvo vnitra Váš podnět
k vyřízení Krajskému úřadu Středočeského kraje jakožto nadřízenému orgánu obce
Zdiby.
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