Program jedno denní konference

OBČAN, SPOLEK, OBEC
A ORGÁNY OCHRANY
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
15. 3. 2018 / 9–16 hod. / kulturní dům Neratovice
8.30 – 9.00
9.00 – 9.10
9.10 – 9.30

9.30 – 9.50

9.50 – 10.30

10.30 – 10.50
10.50 – 12.00

12.00 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 13.30

13.30 – 14.15

14.15 – 14.30
14.30 – 15.15

15.15 – 16.00
16.00

Prezence účastníků
Zahájení semináře (starostka města Neratovice)
Úloha občanského spolku při péči a ochraně životního prostředí
(Ing. Ondřej Feit, dlouholetý referent výkonu státní správy i samosprávy v oblasti životního prostředí,
ředitel Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu)
• Jak mohou spolky aktivně přispět k ochraně životního prostředí.
• Úloha spolků může být nejen kontrolní, ale i pomocná a odborná.
• Příklady dobré praxe.
Vize a realita při řízení ochrany a rozvoje městské zeleně
(Ing. Kateřina Vaculová, dlouholetá ředitelka OŽP a později odboru městské zeleně MHMP)
• Od vize k jednotlivým projektům, od teorie k praxi. Politika, odbornost, strategie, financování.       
• Krátkodobé cíle versus dlouhodobá a systematická péče.
• Příčiny ztráty důvěry mezi odborníky, politiky a veřejností.
• Odvaha, osobní zodpovědnost, těžké rozhodování. Příklady realizací kdysi kontroverzních projektů,
které jsou v současnosti vnímány pozitivně.
Práva účastníků řízení, ekologické spolky a obce jako účastníci řízení
(JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. – nezávislá právnička, členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra ŽP
• Vymezení účastníků správního řízení: obce a spolky jako účastníci ze zákona, vedlejší účastníci („sousedé“)
- otázka přímé dotčenosti na právech.
• Práva dotčených osob obecně (základní zásady činnosti správních orgánů) a účastníků řízení zvláště.
• Typické konfliktní situace mezi orgány životního prostředí a spolky: nahlížení do spisu, průkaz oprávnění jednat
za spolek jako účastníka řízení, požadavky na interaktivnost dokazování (nařízení ústního jednání, ohledání
místa x poznatky správního orgánu z úřední činnosti, možnost klást otázky znalcům, správnímu orgánu,
žadateli), pořizování (i utajených) zvukových záznamů, obsah písemného protokolu aj.
Přestávka na kávu
Možnosti práva na informace (nejen) o životním prostředí, podnětů, stížností a petic občanů a jejich vyřizování
jak čelit obstrukcím, šikanózním podáním a zneužití práva
(JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. – nezávislá právnička, členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra ŽP
• Široce založené právo na informace, vztah k nahlížení do spisu, zákonné důvody omezení přístupu k informacím.
• Nenárokovost podnětů k zahájení řízení z moci úřední.
• Ochrana před nečinností správních orgánů.
• Stížnost podle § 175 spr. řádu x stížnost v laickém povědomí.
• Petice, jejich případný odraz v rozhodování orgánů životního prostředí
• Zásada zákazu zneužití práva.
• Konkrétní „obstrukce“ typické pro nesankční (návrhová) řízení: námitky systémové podjatosti, „nedůvodné“
návrhy na provádění důkazů atd.
• Opakované podněty v téže věci, šikanózní žádosti o informace atd.
Panelová diskuse (všichni přednášející)
Polední přestávka na občerstvení
Odborné a znalecké posudky jako kvalitní podklad ve správních řízeních
(Ing. Samuel Burian –, znalec, autorizovaný zahradní architekt, ředitel znaleckého ústavu Arbonet, s.r.o.)
• Zadávání posudků a znaleckých otázek, aneb: „Jak se zeptat znalce?“.
• Jak rozpoznat kvalitní posudek, ať už z pozice úřadu či spolku.
• Použité metody, přezkoumatelnost, oponentní a revizní znalecké posudky.
• Způsoby zpracování, jejich výstupy a interpretace.
Aktuální změny právní úpravy účasti občanů a spolků v ochraně přírody a krajiny.
Ochrana práv dotčených osob v postupech veřejné správy a v řízení před správními soudy. (1. část)
(JUDr. Ing. Filip DIENSTBIER, Ph.D. – vysokoškolský učitel, předseda senátu Nejvyššího správního soudu)
• Základní přehled právní úpravy postupů v ochraně přírody a krajiny; role jednotlivých aktérů, účast fyzických
a právnických osob, spolků a obcí.
• Aktuální změny právní úpravy účasti osob ve vztahu k ochraně přírody a krajiny
(novely zákona č. 114/1992 Sb. a souvisejících zákonů v roce 2017).
• Přístup účastníků správních řízení a dalších osob dotčených činností veřejné správy k soudní ochraně
(jednotlivé žalobní typy a jejich využití ve vztahu k ochraně přírody a krajiny).
Přestávka na kávu
Aktuální změny právní úpravy účasti občanů a spolků v ochraně přírody a krajiny.
Ochrana práv dotčených osob v postupech veřejné správy a v řízení před správními soudy. (2. část)
(JUDr. Ing. Filip DIENSTBIER, Ph.D. – vysokoškolský učitel, předseda senátu Nejvyššího správního soudu)
• Koncept zneužití procesních práv účastníky správního řízení v judikatuře správních soudů.
• Role obcí a riziko systémové podjatosti (vymezení pojmu, možnosti řešení).
Panelová diskuse (všichni přednášející)
Oficiální ukončení semináře

