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Vyjádření  k otázce uvedené v návrhu na konání  místního referenda

Dne 11.10.2012 byl na Obecní úřad Nelahozeves doručen návrh na konání místního referenda
přípravného výboru ve složení ing. Olga Riegertová, David Macháček a Bc. Miloš Mojžíš, a
to k rozhodnutí o otázce: „Souhlasíte s tím, aby orgány obce Nelahozeves nepodnikaly již
žádné kroky směřující k výstavbě skládky odpadů v územním obvodu obce Nelahozeves?“

Protože návrh na vyhlášení místního referenda podaný přípravným výborem byl z formálního
hlediska bezvadný a nebyl tak důvod vyzývat zmocněnce přípravného výboru k odstranění
nedostatků, doporučili jsme, aby byl ve smyslu Zákona návrh přípravného výboru předložen k
projednání zastupitelstvu obce na jeho nejbližším zasedání. Právě zastupitelstvu obce v rámci
rozhodování o vyhlášení nebo nevyhlášení místního referenda pak přísluší zabývat se
podrobně předmětem a zněním otázky, která má být  v místním referendu zodpovězena.

Podle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně
některých zákonů, v platném znění (dále jen Zákon), k návrhu přípravného výboru
zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání usnesením rozhodne:
a) o vyhlášení místního referenda, jestliže lze o navržené otázce místní referendum konat, a
zároveň stanoví den jeho konání, nebo
b) o tom, že místní referendum nevyhlásí, jestliže o navržené otázce nelze místní referendum
konat.

Jsme toho názoru, že o navržené otázce nelze místní referendum konat, a zastupitelstvo obce
by tak nemělo místní referendum o této otázce vyhlásit, a to z dále uvedených důvodů.

Podle § 6 Zákona se v místním referendu rozhoduje pouze o věcech, které patří do samostatné
působnosti obce, nikoliv do působnosti přenesené. Tato skutečnost je rovněž klíčová pro
posouzení otázky položené v místní referendu.

Ustanovení § 7 odst. d) Zákona stanoví, že „místní referendum nelze konat, jestliže by otázka
položená v místním referendu byla v rozporu s právními předpisy nebo jestliže by rozhodnutí
v místním referendu mohlo být v rozporu s právními předpisy“.

Ustanovení § 7 odst. e) Zákona pak stanoví, že „místní referendum nelze konat v případech,
kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení“ (např. podle správního řádu
v platném znění).

Podle našeho názoru by rozhodnutí v navrhovaném místním referendu, pokud by bylo kladné,
mohlo být v rozporu s právními předpisy, protože by ve vztahu k výstavbě skládky obecně
zavazovalo všechny orgány obce k nečinnosti. A to, vzhledem k příliš volné a široké
formulaci navržené otázky, i příp. ve věcech nespadajících do samostatné působnosti obce.
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V souvislosti se skládkou je možné předvídat celou řadu kroků, které mohou či musí činit
orgány obce. Mezi těmito kroky jsou zcela nepochybně úkony v různých stupních územního a
stavebního řízení, např. v souvislosti s územním rozhodnutím, se stavebním povolením, příp.
změnou územního plánu, apod. Řízení o těchto úkonech mohou probíhat v rámci výkonu
státní správy, tedy v žádném případě nelze vyloučit předem činnost orgánů obce ve zvláštním
řízení, což je, jak vyplývá ze shora citovaných právních předpisů, překážkou vyhlášení
místního referenda. Jde tedy o kroky, o kterých může být rozhodováno při výkonu státní
správy, to znamená podle zvláštních předpisů. Podle § 35 zákona o obcích je pak taková
otázka vyjmuta ze samostatné působnosti obce a není proto o této otázce možné konat ani
místní referendum.

Pro pochopení problému legálnosti otázky v referendu je užitečné uvést několik názorů
vyjádřených Ústavním soudem v usnesení ze dne 31.8.2006, sp. zn.: II. ÚS 706/04. Především
je třeba vzít v úvahu, že hlavní účel zákona o místním referendu je nutno spatřovat v možnosti
občanů nahradit ve stanovených případech svým rozhodnutím rozhodnutí svých zastupitelů.
Jinak řečeno podílet se na konkrétním rozhodnutí přímo a nikoliv (jako ve standardní většině
případů) pouze prostřednictvím svých zvolených zástupců. Aplikací zákona o místním
referendu tak mohou občané svým rozhodnutím učiněným v referendu nahradit vybrané
rozhodnutí místní samosprávy, které by za normálních okolností bylo rozhodnuto volenými
zástupci obce. Místní referendum proto může z povahy věci být vypsáno pouze o otázkách, o
nichž by byli  oprávněni rozhodovat volení zástupci obce, neboť rozhodnutí přijaté v místním
referendu toto rozhodnutí nahrazuje. Vypsání otázky, o níž samospráva není oprávněna
rozhodnout, je proto z logiky věci vyloučeno.
Dále je třeba zmínit, že ústavní systém České republiky je založen na principu zastupitelské
demokracie. Institut referenda tak musíme chápat pouze jako doplňkový a „ad hoc“ používaný
instrument, kterému je nutno přiznat status jisté výjimečnosti, jež se legislativně projevuje
mezi jiným tím, že pro jeho použití je třeba splnit celou řadu podmínek. Jednu
z nejdůležitějších podmínek přitom představuje skutečnost, že v referendu položená otázka
spadá do samostatné působnosti obce. Nesplněním této podmínky proto právo na konání
místního referenda zaniká.

Nepochybné také je, že obec sama žádnou výstavbu skládky odpadů ve svém územním
obvodu ani jinde nechystá ani nerealizuje. I z návrhu na konání místního referenda vyplývá,
že místní referendum se má vyjádřit postoji orgánů obce k výstavbě nové či rozšíření stávající
skládky komunálního odpadu společnosti .A.S.A. Jde tak o projekt privátního subjektu
nezávislého na obci, který je posuzován a o němž se standardně rozhoduje v příslušném
správním řízení. Příslušné řízení o umístění stavby vedené Stavebním úřadem Městského
úřadu Kralupy nad Vltavou již navíc probíhá a po uplatnění námitek mimo jiné i ze strany
obce bylo již vydáno také rozhodnutí o umístění stavby. Skutečnost, že toto rozhodnutí dosud
nenabylo právní moci, nic nemění na tom, že příslušný orgán obce již své stanovisko v tomto
řízení předložil a o věci, k níž směřuje navržená otázka, je vedeno zvláštní řízení.

Navíc je podle našeho názoru formulovaná otázka v rozporu s ustanovením § 8 odst. 3
Zákona, protože je příliš obecná, nekonkrétní, příliš široká, nejednoznačná a blíže neurčující
konkrétní kroky, které orgány obce nemají podnikat. Ve svých důsledcích by kladná odpověď
na takovou otázku mohla vést k výkladu mimořádně omezujícímu činnost orgánů obce.

O nejednoznačnosti navržené otázky a skutečnosti, že může být pro občany matoucí, svědčí i
konkrétní skutečnosti. Je to například stížnost občana ze dne 12.11.2012, zažurnalizovaná pod
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čj. 1217/2012, v níž si občan stěžuje, že byl uveden v omyl, když mu byla předložena
k podpisu Podpisová listina na podporu konání místního referenda, protože byl přesvědčen, že
„podpisová akce je na podporu rozšíření skládky“. Přestože navržené znění otázky je uvedeno
na každé podpisové listině, tento občan svůj podpis připojil, protože se domníval, že tím
podporuje rozšíření skládky, o čemž byl přesvědčován i předkladateli Podpisové listiny.

Závěrem tedy doporučujeme, aby zastupitelstvo obce Nelahozeves rozhodlo, že místní
referendum nevyhlásí, protože o navržené otázce nelze místní referendum konat.

V Praze dne 22.11.2012

Mgr. Bohumil Petrů
advokát


