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Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení integrované prevence

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací:
KrÚ 36638/2019/OŽPZ/PP
Spisová značka: SpKrÚ 73800/2017/OŽPZ/32
Vyřizuje:
Ing. Petra Pírková
Telefon:
466 026 344
E-mail:
petra.pirkova@pardubickykraj.cz
Mobil:
Fax:
Datum:

Dle rozdělovníku

21.05.2019

USNESENÍ
Výroková část:
Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „příslušný úřad“) v přenesené působnosti podle ust. § 29
odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako
místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) a podle ust. § 70 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ust. § 70
správního řádu opravuje zřejmou nesprávnost v závazném stanovisku
„Letní provoz v areálu Větrný vrch na Dolní Moravě“
čj. KrÚ 29616/2019/OŽPZ/PP ze dne 6. 5. 2019 tak, že v bodě č. 7. Okruh dotčených územních
samosprávných celků (str. 10) se ruší text „Obec Mikulovice“ a nahrazuje se textem „Obec Dolní
Morava“.

Odůvodnění:
Po ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad vydal podle ust. § 9a
odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), závazné stanovisko. Příslušný úřad po
jeho vydání zjistil, že text závazného stanoviska obsahuje zřejmou nesprávnost, která spočívala
v chybně uvedeném výčtu dotčených územních samosprávných celků v bodě č. 7. Protože se
záměr nachází na území obce Dolní Morava, do okruhu dotčených územních samosprávných celků
měla být zahrnuta obec Dolní Morava a ne obec Mikulovice. Úřad v textu závazného stanoviska
zmíněný bod č. 7 změnil tak, aby odpovídal skutečnosti. Příslušný úřad provedl opravu usnesením.
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Poučení:
Účastníci řízení můžou podle ust. § 81 odst. 1 správního řádu proti usnesení podat odvolání.
Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část usnesení, odvolání
pouze proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.
Podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení (doručení)
usnesení.
Účastník řízení podá odvolání podle ust. § 86 odst. 1 správního řádu u správního orgánu, který
napadené usnesení vydal (u úřadu).
Podle ust. § 70 správního řádu má právo podat odvolání proti usnesení pouze účastník, který jím
může být přímo dotčen.
Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně zveřejní
usnesení na úředních deskách. Doba zveřejnění je podle § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů.
Zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné celky vyrozumí
elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou (petra.pirkova@pardubickykraj.cz), popř.
písemně příslušný úřad o dni vyvěšení usnesení na úřední desce, a to v nejkratším možném
termínu.
Do usnesení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA,
česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia), a na stránkách Ministerstva
životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru PAK795.

Otisk úředního razítka

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru
v z. Ing. Věra Jiříčková
vedoucí oddělení integrované prevence

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
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Obdrží:
Oznamovatel:
1. Větrný vrch, s.r.o., č. p. 65, 561 69 Dolní Morava, zastoupený spol. Ecological Consulting a. s.,
Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Obec Dolní Morava
3. Pardubický kraj
Dotčené správní úřady:
4. Obecní úřad Dolní Morava
5. Městský úřad Králíky
6. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
7. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště
Ústí nad Orlicí
8. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové
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