Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 9. 4. 2022 byl požadavek na poskytnutí následujících
informací:
1. co musí splňovat pracovník zařazený do obecního úřadu - vzdělání, odbornou
způsobilost apod., který povoluje v rámci obecního úřadu kácení dřevin
rostoucích mimo les, případně do jaké doby od vzniku pracovního poměru musí
dané podmínky splnit.
2. co musí splňovat správce obecních lesů - vzdělání, odbornou způsobilost atd.
3. jaká je lhůta pro vydání správního rozhodnutí o povolení kácení dřevin
od podání žádosti.
4. může toto rozhodnutí vydat místostarosta obce bez odpovídajícího vzdělání či
odborné způsobilosti.
5. je ústní žádost o nahlédnutí do spisu týkající se žádosti o povolení kácení
dřevin na obecních pozemcích považována jako žádost, které musí OÚ
vyhovět, či jak se domoci možnosti do spisu nahlédnout.
Poskytnutá informace:
K Vaší žádosti Vám sdělujeme:
Ad 1)

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen
„zákon o úřednících“) ve svém ustanovení § 18 uvádí, že úředník je povinen
prohlubovat si kvalifikaci účastní na vstupním vzdělávání, průběžném
vzdělávání a přípravě a ověření zvláštní odborné způsobilosti. Ve vztahu
ke zvláštní odborné způsobilosti pak krajský úřad odkazuje žadatele
na ustanovení § 21 zákona o úřednících, ve kterém je upravena nejen lhůta,
ve které je nutné prokázat zvláštní odbornou způsobilost, ale taktéž způsob
jejího prokázání.
V případě, kdy daný úředník splňuje zvláštní odbornou způsobilost svým
dosažením vzděláním, je možné požádat o uznání rovnocennosti vzdělání
dle § 33 a § 34 zákona o úřednících.
Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků
územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen
„vyhláška“), pak upravuje správní činnosti, ve kterých je nutné prokázat
zvláštní odbornou způsobilosti pro výkon správních činností na daném
úseku. Dle § 1 odst. 1 písm. z) vyhlášky se povinnost prokázat zvláštní
odbornou způsobilost pak vztahuje na výkon správních činností na úseku
ochrany přírody a krajiny.

Ad 2)

Ve vztahu k této otázce krajský úřad uvádí, že zákon č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, nestanovuje žádné podmínky pro výkon funkce správce obecních
lesů. Ze zákona tedy není vyžadována žádná odborná způsobilost či
vzdělání pro výkon funkce správce obecních lesů.

Ad 3)

Dle dikce § 83 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“)
v jednoduchých věcech rozhodne orgán státní ochrany přírody bezodkladně.
V ostatních případech rozhodne do 60 dnů ode dne zahájení řízení,
ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

Ad 4)

S ohledem na skutečnost, že krajský úřad nezná celý kontext věci, je nutné
úvodem sdělit, že je nutné rozlišit osobu, která rozhodnutí podepisuje, a
osobu, která dané správní řízení vede a dané rozhodnutí připravuje. Dle
internetových stránek obce má daný obecní úřad referenta životního
prostředí a odpadového hospodářství. Lze tedy v obecné rovině
předpokládat, že právě tento referent dané správní řízení vedl (zda tomu
skutečně tak je, však krajský úřad neví). Je tedy nutné se případně obrátit
na obecní úřad s žádostí o sdělení, kdo dané správní řízení vedl.
K Vašemu dotazu pak krajský úřad uvádí, že obecně by měla osoba, která
vede dané správní řízení a vydává rozhodnutí, splňovat podmínky zákonem
stanovené pro výkon funkce úředníka samosprávného územního celku (viz
odpověď k první odrážce).

Ad 5)

Právní úpravu nahlížení do spisu nalezneme v ustanovení § 38 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále také „správní řád“):
„(1) Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě,
že je rozhodnutí ve věci již v právní moci (§ 73). Není-li účastník zastoupen,
může spolu s účastníkem nahlížet do spisu i jeho podpůrce.
(2) Jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li
právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo
některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný
zájem.
(3) Nevidomým osobám bude obsah spisu přečten. Na požádání správní
orgán nevidomé osobě umožní pořízení zvukového záznamu. Správní orgán
nevidomé osobě rovněž umožní, aby do spisu nahlížel její průvodce.
(4) S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to,
aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
(5) Odepřel-li správní orgán osobě nahlížet do spisu nebo jeho části, vydá
o tom usnesení, které se oznamuje pouze této osobě.“
S ohledem na výše uvedené proto, jestliže jste nebyl účastníkem
předmětného správního řízení, je nutné podat žádost o nahlížení do spisu,
když je nutné naplnit dle § 38 odst. 2 správního řádu podmínku prokázání
právního zájmu nebo jiného důvodu a nebude-li tímto porušeno právo
některého z účastníků řízení, případně dalších dotčených osob anebo
veřejný zájem. Prokázání splnění těchto podmínek pak leží na Vaší osobě.
Zákon nepředepisuje, v jaké formě lze (případně je nutné) žádost
o nahlédnutí do spisu učinit, a proto lze v obecné rovině sdělit, že tuto lze
učinit i v ústní podobě vůči oprávněné úřední osobě, která dané správní
řízení vede. V případě, kdy Vaší žádosti nebude vyhověno, je nutné vydat
usnesení o odepření nahlížení do spisu.

Informaci zpracoval:
Dne 25. 4. 2022, Mgr. Michal Novák, odbor majetkový, právní a správních činností,
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