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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

Váţený pan
Pavel Jirka
Borová 46
547 01 Náchod
Váš dopis značky:

Naše značka:
69882/ENV/12

Vyřizuje:
Ing. Mračková/l. 2760

PRAHA:
28. 8. 2012

Věc: „Výstavba větrných elektráren v lokalitě Borová u Náchoda“ – vyjádření
ústředního správního úřadu z hlediska 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 č. 100/2001 Sb.“).
Ministerstvo ţivotního prostředí (dále jen „MŢP“), jako ústřední správní úřad z hlediska
zákona č. 100/2001 Sb., obdrţelo dne 15. 8. 2012 Váš podnět nazvaný „Posuzování vlivů
na ţivotní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zahájení
zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II - stíţnost na nezákonný postup Obce
Borová, Vaše značka 59175/ENV/12“, který se týká výše uvedeného záměru.
Z textu Vašeho podnětu vyplývá, ţe poţadujete prošetřit: 1) datum zveřejnění informace
o zahájení zjišťovacího řízení na úřední desce obce Borová a 2) zveřejnění informace
o moţnosti nahlédnout do oznámení záměru a seznámit se s ním taktéţ na úřední desce obce
Borová.
Předně je nezbytné v obecné rovině konstatovat, ţe zjišťovací řízení EIA podle zákona
č. 100/2001 Sb. není správním řízením ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a z tohoto důvodu se na něj vztahují
ustanovení správního řádu pouze přiměřeně.
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Obec Borová zveřejnila (dle MŢP dostupných informací) informaci o zahájení
zjišťovacího řízení k záměru „Výstavba větrných elektráren v lokalitě Borová u Náchoda“
na úřední desce obce dne 29. 7. 2012 (na fyzické úřední desce obce - na úřadě). Tuto
informaci rovněţ zveřejnila dne 26. 7. 2012 na elektronické úřední desce obce Borová.
Informace o zahájení zjišťovacího řízení byla následně z (fyzické) úřední desky sejmuta dne
22. 8. 2012, tj. po 4 týdnech namísto zákonem stanovených 15 dnů (lhůtu 15 dnů stanovuje
§ 16 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb.). Na elektronické úřední desce tato informace doposud
visí, tj. nebyla do dnešního dne sejmuta.
Dále Vám sdělujeme, ţe dvacetidenní lhůta pro vyjádření se k oznámení záměru tak, jak
ji stanovuje zákon č. 100/2001 Sb., počíná běţet dnem zveřejnění informace o oznámení
záměru na úřední desce dotčeného kraje. Královéhradecký kraj tuto informaci vyvěsil dne
1. 8. 2012, tj. lhůta pro vyjádření byla stanovena do 20. 8. 2012. Tato lhůta však byla vzápětí
MŢP prodlouţena aţ do 10. 9. 2012 (rovněţ uvedeno v Informačním systému EIA
na internetových stránkách agentury CENIA (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách
Ministerstva ţivotního prostředí (http://www.mzp.cz/eia) pod kódem záměru MZP393),
a to z důvodu pozdního vyvěšení v obci Olešnice v Orlických horách.
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K další Vaší připomínce sdělujeme, ţe k dílčí nepřesnosti v konání obce Borová
při zveřejňování informace o zahájení zjišťovacího řízení předmětného záměru skutečně
došlo. Obec Borová na své úřední desce (fyzické) vyvěsila pouze tzv. rozesílací dopis,
tj. dopis, kterým jí informaci o zahájení zjišťovacího řízení MŢP zaslalo a na tomto dopise
nebylo uvedeno místo a čas, kdy a kde je moţné do oznámení záměru „Výstavba větrných
elektráren v lokalitě Borová u Náchoda“ nahlíţet. Jsme však přesvědčeni, ţe by pracovníci
úřadu obce na dotázání nahlédnutí do tohoto dokumentu umoţnili. Ve výše zmiňovaném
dopise, a rovněţ tak na elektronické úřední desce, je také moţno nalézt odkaz na informační
systém EIA, na jehoţ stránkách lze najít o záměru všechny dostupné informace a z něhoţ
je také moţno si všechny potřebné dokumenty k záměru stáhnout.
Domníváme se tedy, ţe obec Borová svým občanům i přes drobné nepřesnosti
informace o záměru a o probíhajícím zjišťovacím řízení poskytla a všechny dotčené subjekty,
a tedy i občané obce Borová mají a měli dostatečný prostor se s oznámením záměru seznámit
a zaslat k němu MŢP svá vyjádření. Výše uvedené je tudíţ v souladu s hlavním smyslem
a cílem procesu posuzování vlivů. Lze tedy konstatovat, že předmětné zjišťovací řízení
probíhá v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb.

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v. r.
ředitelka odboru
posuzování vlivů na ţivotní prostředí
a integrované prevence
Na vědomí:
- Obec Borová, starosta
Borová 32, 547 01 Náchod
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