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OPRAVNÉ USNESENÍ
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
(dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán vykonávající státní správu
v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí dle ust. § 22 písm. a) 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 EIA“), rozhodl podle ust. § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v řízení zahájeném z moci úřední o opravě
zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí č.j. KUKHK-3661/ZP/2017-Po
ze dne 06.03.2017 (dále jen „rozhodnutí“), kterým byl vydán závěr zjišťovacího řízení,
že záměr „Závod Častolovice – nová linka ČA3“ nebude posuzován podle zákona EIA,
takto:
v odůvodnění rozhodnutí na straně 15 v prvním odstavci se věta
„Dotčené územní samosprávné celky, tj. Město Jaroměř a Královéhradecký kraj, jsou povinny
rozhodnutí neprodleně vyvěsit na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a vyrozumět o tom
krajský úřad.“
mění na
„Dotčené územní samosprávné celky, tj. Městys Častolovice a Královéhradecký kraj,
jsou povinny rozhodnutí neprodleně vyvěsit na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů
a vyrozumět o tom krajský úřad.“
Touto opravou zřejmých nesprávností se nemění obsah výrokové části rozhodnutí.
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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 25.01.2017 oznámení záměru „Závod Častolovice – nová
linka ČA3“ zpracované podle přílohy č. 4 zákona EIA (dále jen „oznámení záměru“).
Dne 31.01.2017 krajský úřad rozeslal oznámení záměru dotčeným správním úřadům
a dotčeným územním samosprávným celkům. Dne 31.01.2017 byla informace o oznámení
záměru a o tom, kdy a kde je možné nahlížet do oznámení záměru, zveřejněna na úřední desce
Královéhradeckého kraje a na internetových stránkách České informační agentury životního
prostředí.
V souladu s ust. § 7 zákona EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění,
zda záměr „Závod Častolovice – nová linka ČA3“ bude posuzován podle zákona EIA.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu
EIA krajský úřad, jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající státní
správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, rozhodl dne 06.03.2017, že záměr
„Závod Častolovice – nová linka ČA3“ nebude posuzován podle zákona EIA.
Krajský úřad uvedl v rozhodnutí na straně 15 v prvním odstavci nesprávný název dotčeného
územního samosprávného celku, kdy místo Městyse Častolovice uvedl chybně Město
Jaroměř.
Krajský úřad shledal v rozhodnutí tuto zřejmou nesprávnost spočívající v uvedení chybného
názvu dotčeného územního samosprávného celku a provedl opravu tak, jak je uvedeno
ve výrokové části tohoto usnesení.
Poučení:
Proti tomuto usnesení má účastník řízení právo se odvolat, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne
doručení tohoto usnesení. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí
prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství.

-otisk úředního razítkaz p. Ing. Martina Poláková
odborná referentka na úseku posuzování
vlivů na životní prostředí
Královéhradecký kraj a Městys Častolovice se žádají o vyvěšení tohoto usnesení
na místě k tomu určeném ve smyslu ustanovení § 16 zákona EIA (minimálně 15 dnů)
a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení krajskému úřadu. Po stejnou dobu bude toto usnesení
vyvěšeno i na úřední desce Královéhradeckého kraje a zveřejněno též způsobem,
umožňujícím dálkový přístup.
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Rozdělovník: KUKHK-3661/ZP/2017 - Po
Účastníci řízení:
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Počernická 292/96, 108 03 Praha 10
Dotčené územní samosprávné celky:
1) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmana, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové – zde
2) Městys Častolovice, Masarykova 10, 517 50 Častolovice
Dotčené správní úřady:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,
Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
2) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
3) Úřad městyse Častolovice, Masarykova 10, 517 50 Častolovice
4) Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Na vědomí:
1) MŽP ČR, odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
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