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Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení integrované prevence

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací:
KrÚ 19608/2019/OŽPZ/CH
Spisová značka: SpKrÚ 487/2019/OŽPZ/73
Vyřizuje:
Ing. Pavel Chejnovský, DiS.
Telefon:
466026345
E-mail:
pavel.chejnovsky@pardubickykraj.cz
Datum:

dle rozdělovníku

12.03.2019

Nařízení ústního jednání
Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „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) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“) a jako věcně příslušný správní orgán podle
ust. § 33 písm. c) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
nařizuje
podle ust. § 12 zákona
ústní jednání
o projednání námitek, které úřad obdržel v řízení o žádosti společnosti Sev.en EC, a.s., se sídlem
K Elektrárně 227, 533 12 Chvaletice, IČ 28786009, o změnu integrovaného povolení pro zařízení
Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50MW,
která zahrnuje výjimku z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami, na den
1. 4. 2019 (pondělí) v 9:30 hodin.
Ústní jednání se bude konat na Krajském úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 120,
532 11 Pardubice, v sále Jana Kašpara.
Účastníci řízení se prokáží při příchodu průkazem totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu).
Pokud za účastníka řízení nebude jednat osoba zapsaná ve veřejném rejstříku, připojí k průkazu
totožnosti písemné zmocnění této osoby, resp. osob. V případě obcí, městyse, města, statutárního
města a kraje bude předloženo písemné zmocnění starosty, primátora, resp. hejtmana [zákon
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů].
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Poučení:
Podle ust. § 36 odst. 2 správního řádu má účastník řízení právo vyjádřit v řízení své stanovisko.
Podle ust. § 38 odst. 1 správního řádu má účastník řízení a jeho zástupci právo nahlížet do spisu.
Podle ust. § 62 odst. 1 správního řádu může správní orgán rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu
až do výše 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že navzdory
předchozímu napomenutí ruší pořádek nebo neuposlechne pokynu úřední osoby.
Podle ust. § 63 odst. 1 správního řádu toho, kdo nepřístojným chováním ruší pořádek při ústním
jednání, může správní orgán po předchozím upozornění vykázat z místa ústního jednání. Právní
následky neuposlechnutí je uložení pořádkové pokuty podle § 62 odst. 1 písm. b) správního řádu
a to i přímo na místě [§ 143 odst. 1 písm. c) správního řádu] nebo vykázání z místa ústního jednání.
Vykázání z místa úkonu vynucuje Policie ČR nebo Městská policie.

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru
v z. Ing. Věra Jiříčková
vedoucí oddělení integrované prevence
Rozdělovník
Účastníci řízení
Podle § 7 odst. 1 zákona:
1. Sev.en EC, a.s.
2. Město Chvaletice
3. Obec Zdechovice
4. Obec Trnávka
5. Obec Řečany nad Labem
6. Pardubický kraj
Podle § 7 odst. 3 zákona:
7. Statutární město Pardubice
8. Město Chlumec nad Cidlinou
9. Městys Žehušice
10. Obec Bukovka
11. Obec Veltruby
12. Obec Nebovidy
13. Greenpeace Česká republika, z.s., Prvního pluku 143/12, Karlín, 186 00 Praha
14. Frank Bold Society, z.s., Údolní 567/33, Brno-město, 602 00 Brno
15. Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic, Údolní 567/33, Brno-město, 602 00
Brno
16. Chráníme stromy z. s., Dašická 425, 530 03 Pardubice
17. Limity jsme my, z.s., Hořanská 1514/2, Žižkov, 130 00 Praha 3
18. Město na kole, z.s., Husova 345, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
19. Zastavme elektrárnu Chvaletice z.s., Gagarinova 386, Polabiny, 530 09 Pardubice
20. Zelená pro Pardubicko z.s., Bartoňova 831, Studánka, 530 12 Pardubice
Odborně způsobilá osoba:
21. CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
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