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Žut, 21. 9. 2022

e-mailem s el. podpisem

žádost o informace 
— o speciálních senátech zřízených na základě zákona č. 225/2017 Sb., novely stavebního
zákona a dalších zákonů, mj. zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby … a také zákona
č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního.

Soudní řád správní od účinnosti této novely ustanovuje kompetenci „speciálního
senátu“ Krajského soudu v Ostravě k projednávání sporů týkajících se povolování vybraných
infrastrukturních staveb. 

Tímto podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám
o poskytnutí informací

1. zda u  Krajského soudu v Ostravě zřízené speciální senáty byly obsazeny soudci
a soudkyněmi vybíranými s ohledem na jejich speciální znalosti týkající se dopravních
staveb a v případě že ano, jak byla tato znalost zjišťována, prokazována. Jestliže tyto znalosti
byly prokazovány, žádám o poskytnutí kopií (skenů) těchto dokladů (diplomy, certifikáty,
výsledky či vyhodnocení testů).

2. zda členové těchto speciálních senátů absolvují nějaké dodatečné vzdělávání, školení,
kurzy, které by měly za cíl zvýšit jejich kvalifikaci ve vztahu k dopravním stavbám
(problematika jejich projektování, technologie, norem, režimu projednávání, veřejnoprávní
regulace atd.)  a v případě že ano, pak o seznam těchto vzdělávacích akcí a seznam jejich
účastníků (členů uvedených senátů).

3. zda členové speciálních senátů jsou členy i jiných senátů Krajského soudu v Ostravě
a v případě že ano, zda je nápad „obecných“ správních žalob rozdělen mezi senáty tak, aby ty
„ne-speciální“ senáty, jejichž členy jsou soudci zařazení i do speciálních senátů, měli menší
nápad — to s ohledem na to, že jejich členové jsou zároveň členy speciálního senátu majícího
zákonnou lhůtu pro rozhodnutí o správní žalobě (jak ji stanovuje zákon „o urychlení“), jakým
organizačním opatřením je toto rozdělení nápadu zajištěno — a je-li takové opatření, pak
žádám o jeho kopii.

Žádám o zaslání odpovědi, poskytnutých informací elektronicky na adresu, ze které je
podána tato žádost.

Předem děkuji za vyřízení mé žádosti.
S pozdravem

Mgr. Pavel Černohous
Charkovská 353/13, 101 00, Praha 10 — Vršovice
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