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Stavební řízení chce hlídat stát,
někteří starostové nesouhlasí
Záměr ministerstva pro
místní rozvoj (MMR) zjednodušit a zrychlit stavební řízení
zahrnuje i převedení agendy
současných stavebních úřadů
z obcí pod státní Nejvyšší stavební úřad. Některým starostům se ale přechod stavebních
úřadů pod tzv. superúřad řízený ministerstvem nelíbí.
Předsednictvo Svazu měst
a obcí ČR ve svém stanovisku
požaduje, aby resort připravil
takový návrh nového stavebního zákona, který povede ke
zjednodušení a zrychlení stavebních řízení, avšak bez rušení stávajících stavebních úřadů.
Ministryně pro místní rozvoj
Klára Dostálová (za ANO)
o tom chce se starosty ještě jednat.

Omezí se korupce
„Předně je potřeba říci, že
ani ve stávajícím modelu nemají
starostové k územním a stavebním řízením žádné kompetence. Jde o tzv. přenesený model
státní správy. Postavení obce
bylo, je a bude vždy jako účastníka řízení a oba tyto principy
návrh věcného záměru zachovává,“ sdělila Právu Dostálová.
Vytvoření soustavy státních
stavebních úřadů ale považuje
za základní prostředek k naplnění hlavního cíle rekodifikace
veřejného stavebního práva, tj.
jeden úřad, jedno razítko a jedno rozhodnutí. Zákon by měl
začít platit od roku 2021.

Stát je podle něj konečně
ochoten převzít odpovědnost za
sledování chráněných veřejných
zájmů prostřednictvím odborného úřadu jednotně v celé republice. Sjednocení metodického vedení a aplikace práva by
měly odstranit řadu sporů, které
se dotýkají nejen přípravy staveb, ale i územního plánování.
„Stabilní a přehledné prostředí
přinese vyšší jistotu a stabilitu
obyvatelům, obcím, podnikatelům a potažmo celému státu.
Starostové, kteří naslouchají
svým občanům, návrh podporují,“ domnívá se Beneš.

„Mezi hlavní problémy stávajícího systému patří nepřehlednost struktury stavebních úřadů,
složitost organizačních a personálních vztahů a především riziko systémové podjatosti, tj. oddělení střetu mezi zájmy samosprávy a ochranou veřejných
zájmů. To vše výrazně zdržuje
získání finálního povolení stavby,“ uvedla Dostálová.
Podle ředitele legislativní
a právní sekce Svazu měst
a obcí Pavla Drahovzala ale není nijak podloženo, že oddělení

Pro občany to
bude znamenat
lepší orientaci
a výrazné urychlení
rozhodování o jejich
záměrech
Klára Dostálová
struktury stavebních úřadů od
městských či obecních úřadů
by vyřešilo zrychlení stavebních a územních řízení.
Podle Dostálové vyloučení
stavební správy ze spojeného
modelu veřejné správy povede
nejen ke zvýšení odborné úrovně, profesionality a nestrannosti rozhodování úřadů, ale
i k eliminaci prostředí pro korupci a klientelismus. Jednotná
struktura navíc v některých případech omezí duplicity a kolize
při výkonu působnosti stavebních úřadů.
„Pro občany to bude zname-

Boj o úředníky
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Ministryně Klára Dostálová.
nat lepší orientaci v příslušnosti stavebních úřadů pro vedení
řízení a výrazné urychlení rozhodování o jejich záměrech.
Budou jednat pouze s jedním
stavebním úřadem, místo dnešního stavu, kdy nejdříve shánějí na desítkách úřadů stanoviska a různá razítka, a ve finále
tak jednají s vícero úřady,“ vysvětlila Dostálová.

Podle Hospodářské komory
ČR, která se na přípravě nového zákona podílí, návrh sjednocuje jednotlivé úkony při povolování staveb do jednoho stavebního úřadu. Stát má v přímé
působnosti celou řadu dotčených orgánů, jako jediný tak
dokáže nejen sjednotit výklad
a metodické vedení, ale sdílet
i pracovní a odborné kapacity.

„V modelu, kdy by stavební
úřad nadále působil pouze
v přenesené působnosti, tedy
přes obec, to nelze nikdy docílit, navíc v tomto ohledu nejde
o kompetenční, ale de facto organizační změnu. Obce totiž
vzájemně sdílet pracovníky nemohou,“ sdělil Právu Miroslav
Beneš z tiskového oddělení
Hospodářské komory.

Chřipková epidemie má na svědomí už 94 obětí
Václav Pergl, Jan Martinek

(Inzerce)

Chřipková epidemie, vyhlášená na začátku února, dál ustupuje, přesto vysoká nemocnost trvá. Bezprostředně na
chřipku zemřelo už 94 lidí, potvrdila včera Právu Martina
Havlíčková ze Státního zdravotního ústavu v Praze.
„Chřipka bude ještě několik
týdnů trvat. Záleží na dalších
dnech,“ sdělila Havlíčková.
V současné době je 1452 nemocných na sto tisíc obyvatel,
a to je proti minulému týdnu
úbytek o 13,8 procenta. Nejvyšší
nemocnost je hlášena z krajů Li-

Návštěvník může potenciálně
nakazit personál i pacienty
a zhoršit jejich stav.
Podle Petra Smejkala, infektologa z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha, představuje nemocný lékař či zdravotní sestra pro oslabené pacienty
stejnou, a možná dokonce i větší hrozbu vzniku vážných zdravotních komplikací. „Naše země totiž stojí, navzdory všem
Malá proočkovanost doporučením, na spodních příčkách světového žebříku v proi lékařů a sester
očkovanosti proti chřipce, a to
Kvůli riziku nákazy zůstává hlavně samotných zdravotnípro návštěvy uzavřena řada ne- ků,“ poukazuje Smejkal.
V některých západních zemocnic nebo jejich oddělení.

bereckého,
Jihomoravského,
Zlínského a Moravskoslezského.
K poklesu počtu nemocných
přispěly i prázdniny ve školách. Děti nejsou v kolektivu,
a nemoc se tak nešíří. Loni na
chřipku zemřelo 260 převážně
starších lidí, kteří již měli nějaké jiné onemocnění a chřipka
jejich zdravotní stav výrazně
zhoršila.

mích je očkování proti chřipce
součástí akreditačního procesu
a v některých odděleních jako
JIP nebo ARO je striktně nařízeno. „Proočkovanost zdravotnického personálu proti chřipce např. v USA překračuje 95
procent. Odmítne-li se zdravotník nechat očkovat, musí kupříkladu po celou dobu chřipkové sezony nosit přes ústa
roušku,“ upozorňuje Martin
Jan Stránský, ředitel Polikliniky na Národní v Praze a primář
při Yaleově univerzitě.
Podle tvrzení obou lékařů,
kteří často pracují v cizině, je
zdravotník, který se těmto hy-

gienickým opatřením odmítá
podřizovat, postihován i zákazem kontaktu s pacientem.
Ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch na včerejším kongresu
primární péče v Praze řekl, že
chce u zdravotníků na některých odděleních nemocnic, jako jsou třeba urgentní příjmy,
nařídit plošné očkování proti
spalničkám.
Hygienická stanice hlavního
města Prahy již loni mimořádně nechala kvůli výskytu spalniček očkovat stovky zdravotníků. Počet případů spalniček
byl loni vysoký a letos opět
rychle roste.

Podle Drahovzala MMR
předpokládá přechod úředníků
na stavební řízení ze stávajících
stavebních městských na státní
úřady.
„Řada měst si ale úředníky
bude chtít ponechat pro investiční a projektové práce, které
dnes úředníci dělají v rámci
smíšeného modelu výkonu veřejné správy,“ vysvětlil.
MMR tak podle něj nebude
mít dostatek kvalifikovaných
úředníků, kteří citelně chybějí
na některých stavebních úřadech již dnes. Nedostatečně
jsou podle zástupců starostů
také vyčísleny náklady na převod úředníků ve výši 2,5 miliardy korun. Dostálová ale tvrdí, že tato obava Svazu měst
a obcí je předčasná, a pevně
věří, že stát svým zaměstnancům připraví kvalitní podmínky pro výkon činnosti.

Janeček nebude
v rozhlasové radě
Bývalý generální ředitel České televize (ČT) Jiří Janeček neprošel při veřejném slyšení kandidátů do Rady Českého rozhlasu (ČRo), jež se uskutečnilo před
Sněmovním volebním výborem.
Do dalšího kola postoupil bývalý televizní šéf ostravského
studia Ilja Racek, textař Jan
Krůta, bývalý člen Rady ČRo
a novinář Tomáš Kňourek, David Soukup, zastupitel ANO
v Praze 3, a expředseda České
advokátní komory Martin Vychopeň. Další kandidátkou je
Zoša Vyoralová, členka revizní
komise Česko-izraelské smíšené obchodní komory.
(jp)

