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Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání k podanému návrhu 
na stanovení dobývacího prostoru Bystřice nad Úhlavou 

 

 
          
 
 
 
 
 
 
Váš dopis značky / ze dne            Naše značka          Oprávněná úřední osoba            V Plzni 

 
 
 

Věc:                                                  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
    
  
 Dne 10.7.2017 byl Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Plzeňského a Jihočeského 
(dále jen „OBÚ“) doručen návrh organizace Klatovské štěrkopísky, s.r.o., se sídlem Plzeň – 
Křimice, Plzeňská 61, PSČ 32200, IČ: 629 68 025 (dále jen „organizace“), zastoupené na základě 
plné moci společností GET s.r.o., se sídlem Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2, IČ 49702904 
na stanovení dobývacího prostoru „Bystřice nad Úhlavou“ pro dobývání ložiska nevyhrazeného 
nerostu štěrkopísku Petrovice nad Úhlavou, číslo ložiska 3 016 000. Záměr „Stanovení dobývacího 
prostoru Bystřice nad Úhlavou“ byl posouzen podle 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.“), a proto je navazujícím 
řízením ve smyslu § 9b odst. 3 tohoto zákona, které je považováno za řízení s velkým počtem 
účastníků podle § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění později vydaných 
předpisů (dále jen „správní řád“).  

OBÚ po kontrole úplnosti podané žádosti konstatoval, že předložený návrh svým obsahem 
odpovídá požadavkům § 28 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ horní zákon“), a oznamuje, že dnem podání 
bylo zahájeno řízení ke shora uvedené věci. OBÚ zároveň s použitím § 28 odst. 3 horního zákona 
nařizuje, k projednání shora uvedeného návrhu, ústní jednání spojené s místním šetřením na 

úterý 22. srpna 2017 
se zahájením v 1000 hodin v jednacím sále v knihovny v Nýrsku, Náměstí č.p. 81 (1. patro) 

Ústní jednání je neveřejné (§ 49 odst. 2 správního řádu).  Účastníky řízení upozorňujeme, 
že podle § 28 odst. 3 horního zákona mohou své připomínky a návrhy k výše uvedené věci uplatnit 
nejpozději při ústním jednání spojeným s místním šetřením, k později podaným připomínkám 
nebo návrhům nemusí být přihlédnuto.  

Dotčené orgány státní správy vyzýváme, aby oznámily svá stanoviska ve lhůtě do 15 dnů 
od obdržení tohoto oznámení, jinak k nim nemusí být přihlédnuto (§ 28 odst. 4 horního zákona).  
  Jménem účastníka řízení – právnické osoby mohou činit úkony pouze osoby oprávněné 
za něj jednat podle § 30 správního řádu, což doloží úředně ověřeným dokladem. Nechá-li se některý 
z účastníků řízení zastupovat, musí se zmocněnec prokázat písemnou plnou mocí podle § 33 odst. 1 
a 2 správního řádu. Zástupci dotčených orgánů státní správy se při tomto jednání prokáží služebním 
průkazem, případně pověřením a dokladem prokazujícím jejich totožnost.  
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  Vlastníci (nájemci) pozemků a staveb, které mohou být předmětem tohoto řízení přímo 
dotčeni, jsou povinni strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 správního řádu, a k tomuto účelu 
je zpřístupnit.  
 Do dokumentace podané žádosti lze nahlédnout na OBÚ, Hřímalého 11, Plzeň, po předchozí 
telefonické domluvě v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin. OBÚ současně sděluje, že předmětné 
řízení probíhá podle § 28 horního zákona a v částech neupravených tímto právním předpisem 
podle správního řádu. Podle citovaných předpisů mají účastníci tohoto řízení zejména právo 
požadovat informace o průběhu řízení, právo nahlížet do spisu, pořizovat si z něj výpisy 
nebo požadovat kopie, právo navrhovat důkazy a vyjádřit se k podkladům pro připravované 
rozhodnutí ve věci, případně činit další úkony.  

Vzhledem k tomu, že řízení o návrhu na stanovení dobývacího prostoru Bystřice 
nad Úhlavou je ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. navazujícím řízením, OBÚ podle § 9b tohoto 
zákona vedle již uvedeného informuje, že: 
 K záměru „Stanovení dobývacího prostoru Bystřice nad Úhlavou a následné povolení těžby 

štěrkopísku“ bylo Ministerstvem životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha  10 – 
Vršovice, vydáno dne 20.1.2016 pod čj. 55755/ENV/15 závazné stanovisko k ověření souladu 
obsahu stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného dle § 10 
odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., které obsahuje souhlasné závazné stanovisko ke stanovisku 
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného dle zákona č. 100/2001 Sb. 
dne 30.5.2014 pod čj. 25458/ENV/14. 

 K návrhu na stanovení dobývacího prostoru Bystřice nad Úhlavou na ložisku Petrovice 
nad Úhlavou bylo Ministerstvem životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha  10, odborem 
výkonu státní správy III, vydáno dne 11.4.2017 pod čj. 14796/ENV/17, 236/520/17 rozhodnutí 
o udělení předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru Bystřice 
nad Úhlavou. 

 Stanovením dobývacího prostoru vzniká organizaci oprávnění k dobývání výhradního ložiska, 
zahájit dobývání výhradního ložiska ve stanoveném dobývacím prostoru může organizace však 
až po vydání povolení obvodním báňským úřadem v následném samostatném řízení. Stanovení 
dobývacího prostoru je i rozhodnutím o změně využití území v rozsahu jeho vymezení 
(ustanovení § 24 odst. 1 a § 27 odst. 6 horního zákona) 

 S dokumenty pořízenými v průběhu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., se lze seznámit 
na portálu „Informační systém EIA“ www.cenia.cz/eia.   

 Veřejnost může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru ve lhůtě do 30 dnů 
od zveřejnění tohoto oznámení na úřední desce OBÚ. Dotčené orgány státní správy 
jsou uvedeny v rozdělovníku tohoto oznámení. Pokud se dotčená veřejnost uvedená v § 3 
písm. i) bodě 2 zákona č. 100/2001 Sb., podáním písemného oznámení přihlásí do 30 dnů 
ode dne zveřejnění tohoto oznámení, stává se účastníkem tohoto řízení. Obec dotčená tímto 
záměrem je účastníkem řízení z titulu horního zákona.  Dotčená veřejnost uvedená v uvedená 
v § 3 písm. i) bodě 2 zákona č. 100/2001 Sb., může podat odvolání proti rozhodnutí vydanému 
v tomto řízení, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.  

           
         Ing. Bivoj Merc 

                 předseda úřadu 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno podle ustanovení § 9b odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., nejméně 
po dobu 30 dnů na úřední desce:  

 OBÚ 
 Městského úřadu Nýrsko 
 Městského úřadu Janovice nad Úhlavou 

 
Vyvěšeno dne .................................    Sejmuto dne.............................. 
 
 
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: 
 
 
 
 
 
 
Doručí se: 
K vyvěšení a podání zprávy OBÚ o datu vyvěšení a sejmutí oznámení 
 Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko 

 Město Janovice nad Úhlavou, Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
 

A) Účastníci řízení  
 Klatovské štěrkopísky, s.r.o., Plzeňská 61, 322 00 Plzeň – Křimice 

 GET s.r.o., Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2 

 Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko 

 Město Janovice nad Úhlavou, Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou 

 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  

 Jednotné zemědělské družstvo "Budovatel" se sídlem v Janovicích, Klatovská 397,  
340 21 Janovice nad Úhlavou 

 Monika Hrabětová, Českodubská 787, 190 17 Praha 9 - Vinoř 

 PhMr. Jana Stančíková, Úborsko 8, 340 21 Běhařov 

 Hana Bělohlavá, U Radnice 819, 340 22 Nýrsko 

 Michael Hubka, Francouzská třída 1911/45, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 

 Václav Larva, Klatovská 371, 345 06 Kdyně 

 Petr Bek, Milence 82, 340 22 Dešenice 

 Kateřina Beková, Milence 82, 340 22 Dešenice 

 Bc. Boris Hrabě, Blata 49, 340 22 Nýrsko 

 Ing. Lenka Hrabětová, Blata 49, 340 22 Nýrsko 

 Radek Šveigr, Kpt. Kufnera 256, 340 22 Nýrsko 

 Miloslav Bouček, č. p. 77, 340 22 Dešenice 

 Karel Hanus, Starý Láz 9, 340 22 Nýrsko 
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 Václav Smola, Na Kněžině 42, Brodce, 257 41 Týnec nad Sázavou 

 Stanislava Smolová, č. p. 210, 334 43 Dnešice 

 František Sýkora, U Zastávky 127, Klatovy IV, 339 01 Klatovy 

 Gas Net, s.r.o., zastoupená GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice 

 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 
 

B) Dotčené orgány státní správy  
 Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy 

 Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, Balbínova 59, 339 01 Klatovy 

 Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, Mayerova 130, 339 01 Klatovy 

 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 

 Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15, 301 00 Plzeň 

 Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

 Policie ČR, územní odbor Klatovy, dopravní inspektorát, Nábřeží Kpt. Nálepky 412, 
339 01 Klatovy 

 Městský úřad Nýrsko, stavební úřad, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko 

 Městský úřad Janovice nad Úhlavou, Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou 

 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy III,  Hřímalého 11, 301 00 Plzeň 
 Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované 

prevence, Vršovická 1442/65, 100 10, Praha 10 
 
C) Ostatní  
 Hnutí DUHA České Budějovice, Dlouhá 134, 382 41 Kaplice 

 Občanské sdružení „Karlínsko-Libeňské kaskády“, Livornská 429, Horní Měcholupy, 109 00 
Praha 

 Spolek Mikroregion Úhlava, Osina 29, Petrovice nad Úhlavou, 340 22 Janovice nad Úhlavou 
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