
 

Sp. zn.: SZ SBS 22783/2017
Č. j.    : SBS 22783/2017/OBÚ-06/33
Váš dopis zn.: 

Vyřizuje: Mgr. Tomáš Kvídera
Tel.:     377850403
E-mail:    Tomas.Kvidera@cbusbs.cz

       

            V Plzni:  4. 5. 2021

Věc:

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského (dále jen „OBÚ“) 
jako místně a věcně příslušný orgán státní správy, dle ustanovení § 38 a § 41 odst. 2 písm. a)  
zákona  č. 61/1988 Sb.,  o hornické  činnosti,  výbušninách  a  o  státní  báňské  správě, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 61/1988 Sb.“), rozhodl podle § 64 odst. 1 
písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve  znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní 
řád“), takto:

Správní  řízení  vedené  OBÚ  na  základě  žádosti  ze  dne  30.  6.  2017  organizace 
Klatovské  štěrkopísky,  s.  r.  o.,  se  sídlem  Plzeň  -  Křimice,  Plzeňská  61,  PSČ  32200,  
IČ: 629  68 025  (dále  jen  „organizace“),  ve  věci  návrhu  na  stanovení  dobývacího 
prostoru „Bystřice nad Úhlavou“, se z důvodů nedostatků žádosti, v souladu s § 45 odst. 2 
správního řádu

přerušuje.

 
Organizace se zároveň vyzývá, aby dle § 28 odst. 9 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně 

a využití  nerostného  bohatství  (horní  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  ve  lhůtě  do  
30. 11. 2021 doplnila svoji žádost o následující podklady:

- závazné stanovisko - souhlas  s odnětím dotčených pozemků ze zemědělského půdní-
ho fondu podle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

- rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živoči-
chů podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

- řešení  dopravního napojení  dobývacího prostoru doložené stanovisky vlastníků ve-
řejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k pod-
mínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem (§ 86 odst. 2 písm. c) zákona 
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č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a 
smlouvami s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury (§ 86 
odst. 2 písm. d) téhož právního předpisu)

- nové závazné stanovisko orgánu územního plánování – odboru výstavby a územního 
plánování MÚ Klatovy (§ 96b odst. 3 zákona stavebního zákona)

- nové stanovisko Povodí Vltavy, s. p. (§ 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách)

- nové závazné stanovisko orgánu životního prostředí – odboru životního prostředí MÚ 
Klatovy (§17 zákona o vodách)

- nové závazné stanovisko orgánu životního prostředí – odboru životního prostředí MÚ 
(§ 79 odst. 4 písm. b) v současnosti již zrušeného zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
nahrazeného zákonem č. 541/2020 Sb.)

- nové vyjádření GasNet s. r. o. 

- nové vyjádření CETIN

- nové závazné stanovisko MÚ Nýrsko – Stavební úřad a Odbor životního prostředí a si-
lničního hospodářství (§ 84 odst. 2 stavebního zákona)

- nové sdělení Telco Pro Services, a. s. 

- nové závazné stanovisko k ověření souladu stanoviska k hodnocení vlivů na životní 
prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Nebude-li  ve  stanovené lhůtě  odstraněn  nedostatek  žádosti,  správní  orgán  řízení  dle  
§ 66, odst. 1 písm. c) správního řádu a výše uvedeného ustanovení horního zákona usnesením 
zastaví. 

Odůvodnění:

Dne  30.  6.  2017  obdržel  OBÚ  v Plzni  návrh  organizace  Klatovské  štěrkopísky,  
s.  r.  o.,  se  sídlem Plzeňská 61,  322 00 Plzeň – Křimice,  IČO: 62968025 na stanovení 
dobývacího prostoru Bystřice nad Úhlavou,  na jejímž podkladě byl rozhodnutím OBÚ  
č. j. SBS 22783/2017/OBÚ-06/7 ze dne 16. 11. 2017 (dále jen „I. rozhodnutí OBÚ“) stanoven 
dobývací prostor. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno včasné a přípustné odvolání. 

S ohledem na skutečnost, že se jednalo o rozhodnutí podmíněné závaznými stanovisky 
a odvolatelé napadali tato stanoviska pro nezákonnost, Český báňský úřad v rámci odvolacího 
řízení požádal podle § 149 odst. 5 správního řádu dne 15. 2. 2018 o potvrzení nebo změnu 
napadených závazných stanovisek dotčených orgánů a organizací, případně stanovisek nebo 
vyjádření účastníků řízení.

Oslovené  dotčené  orgány  a  organizace  a  účastníci  řízení  svá  stanoviska  potvrdili, 
s výjimkou Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje, který vydal dne 
6. 3. 2018 pod č. j. PK - RR/1397/18 nové rozhodnutí, jímž zrušil závazné stanovisko odboru 
výstavby a územního plánování Městského úřadu Klatovy, sp. zn. OVÚP/1441/17/Ma, ze dne 
3. 3. 2017.

Vzhledem k tomu, že při stanovení dobývacího prostotu se jedná o řízení, kde podle
§ 84 odst.  2 stavebního zákona, rozhoduje OBÚ jen v souladu se závazným stanoviskem 
stavebního  úřadu,  ČBÚ  výše  uvedené  rozhodnutí  OBÚ  zrušil  a  věc  vrátil  k  novému 
projednání.

Pokračování řízení o stanovení dobývacího prostoru Bystřice nad Úhlavou oznámil 
OBÚ  účastníkům  řízení  a  dotčeným  orgánům  veřejnou  vyhláškou  č.  j.  
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SBS 22783/2017/OBÚ-06/15 ze dne 3. 10. 2018 a zároveň s tímto požádal odbor výstavby 
a územního plánování Městského úřadu Klatovy o vydání nového závazného stanoviska podle 

§ 96b stavebního zákona pro toto pokračující řízení.
Nové závazné stanovisko č. j. OVÚP/7652/18/Ma vydal výše uvedený správní orgán 

dne 5. 11. 2018. V tomto stanovisku mimo jiné uvedl, že záměr – stanovení DP Bystřice nad 
Úhlavou  je  přípustný  po  splnění  podmínky,  že  „…záměr,  dobývací  prostor  bude  využit  
v rozsahu a v souladu s dokumentací, která je součástí návrhu na stanovení DP, a nové využití  
území  zajistí  ochranu  všech  zastavěných  území  vymezených  územními  plány  (Územním  
plánem  Nýrsko  a  Územním  plánem  sídelního  útvaru  Janovice  nad  Úhlavou,  nejbližší  
zastavěné území je území místního názvu „Koblince“)...“.

OBÚ,  ve  smyslu  §  36  správního  řádu,  oznámil  existenci  nových  podkladů  všem 
účastníkům řízení a stanovil lhůtu pro seznámení a vyjádření se k nim. Této možnosti využili 
odvolatelé, kteří ve svém vyjádření toto stanovisko rozporovali. Poukazovali především na 
rozpor  se  „Zásadami  územního rozvoje  Plzeňského kraje“,  jakož  i  na rozpor  s  územními 
plány  města  Nýrsko  a  města  Janovice  nad  Úhlavou  a  žádali,  aby  OBÚ  pochybnosti 
o zákonnosti rozporovaného stanoviska odstranil. OBÚ podal, podle ustanovení § 149 odst. 6 
správního  řádu,  Krajskému  úřadu  Plzeňského  kraje,  odboru  regionálního  rozvoje,  podnět 
k přezkumu rozporovaného stanoviska a současně usnesením řízení přerušil.

Na  tento  podnět  Odbor  regionálního  rozvoje  Krajského  úřadu  Plzeňského  kraje 
odpověděl  přípisem č.  j.  PK-RR/918/19 ze dne 20.  2.  2019, kde je uvedeno, že přezkum 
závazného  stanoviska  je  podle  §  4  odst.  9  stavebního  zákona,  možný  pouze  v  rámci 
odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo tímto závazným stanoviskem podmíněno.

OBÚ o této skutečnosti vyrozuměl všechny účastníky řízení a zároveň oznámil, že se 
v řízení  o návrhu na stanovení  dobývacího prostoru Bystřice nad Úhlavou dále  pokračuje 
s tím,  že  účastníci  řízení  mají  možnost  se  s  touto listinou seznámit  a  vyjádřit  se  k  ní  ve 
stanovené lhůtě. Této možnosti již žádný z účastníků řízení nevyužil. 

S  ohledem na nová zjištění  OBÚ celou věc  znovu posoudil  především z  hlediska 
ochrany a  využití  nerostného  bohatství  ve  smyslu  §  28  odst.  6  horního zákona  a  dospěl 
k závěru, že jsou splněny veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy pro 
stanovení dobývacího prostoru a návrhu na stanovení DP Bystřice nad Úhlavou lze vyhovět.

Dne 18. 4. 2019 vydal OBÚ rozhodnutí  č. j.  SBS 22783/2017/OBÚ-06/29, kterým 
stanovil dobývací prostor Bystřice nad Úhlavou a doručil jej účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům.

Proti  napadenému  rozhodnutí  podali  odvolatelé  odvolání,  doručené  do  datové 
schránky OBÚ 30.  4.  2019.  V souladu s  ustanovením §  86 odst.  2  správního řádu dne  
7. 5. 2019 doručil OBÚ veřejnou vyhláškou stejnopis podaného odvolání účastníkům řízení 
k vyjádření. K podanému odvolání se vyjádřil pouze žadatel. Vzhledem  tomu,  že  OBÚ 
neshledal důvod pro postup podle ustanovení § 87 správního řádu, předal dne 4. 6.  2019 
prvoinstanční spis společně se svým stanoviskem ČBÚ.

ČBÚ  vydal  dne  24.  9.  2019  rozhodnutí  č.  j.  SBS  19808/2019/ČBÚ-21,  kterým 
odvolání  zamítl  a rozhodnutí  OBÚ v Plzni  potvrdil.  Proti  tomuto rozhodnutí  byla  podána 
společná žaloba odvolatelů ke Krajskému soudu v Plzni. Krajský soud v Plzni rozsudkem č. j.  
59 A 12/2019-134 ze dne 7. 1. 2020 napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil ČBÚ k dalšímu 
řízení.

Proti  rozsudku  Krajského  soudu  v  Plzni  podal  ČBÚ  dne  14.  4.  2020  pod  č.  j.  
SBS  12242/2020/ČBÚ-23/1  kasační  stížnost  k  Nejvyššímu  správnímu  soudu  (dále  také 
„NSS“). Dne 16. 12. 2020 NSS rozsudkem č. j. 4 As 116/2020-99 kasační stížnosti zamítl,  
na základě čehož byl ČBÚ povinen znovu rozhodnout o shora uvedeném odvolání.
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V návaznosti  na  výše  uvedené  vydal  ČBÚ  dne  29.  3.  2021  rozhodnutí  č.  j.  
SBS 19808/2019/ČBÚ-21/13,  kterým zrušil  rozhodnutí  OBÚ č.  j.  SBS 22783/2017/OBÚ-
06/29 ze dne 18. 4. 2019 a věc vrátil OBÚ v Plzni k novému projednání s tím, že OBÚ v Plzni 
je  vázán  právním  názorem  rozhodnutí  ČBÚ  a  rovněž  právním  názorem  ve  stanovených 
 rozsudcích Krajského soudu v Plzni (č. j. 59 A 12/2019-134) a NSS (č. j. 4 As 116/2020-99).

V kontextu  uvedeného  rozhodnutí  ČBÚ  a  rozsudků  obou  soudů  nelze  bez 
požadovaných, chybějících podkladů o stanovení dobývacího prostoru Bystřice nad Úhlavou 
rozhodnout.  OBÚ proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Lhůta  30.  11.  2021  k  doplnění  předložené  žádosti  a  dokumentace  pro  stanovení 
dobývacího  prostoru  byla  stanovena  s  ohledem  na  rozsah  chybějících  podkladů.  Jakmile 
budou veškeré podklady doloženy, bude v řízení neprodleně pokračováno.

Poučení o odvolání

Proti  tomuto  usnesení  se  lze  odvolat  do  15  dnů  ode  dne  jeho  doručení  k ČBÚ 
prostřednictvím OBÚ (§ 81 správního řádu).  Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 
odst. 2 správního řádu, tj. musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.  
Fyzická osoba v odvolání uvede jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, 
popř. jinou adresu pro doručování.

Odvolání  podané  proti  tomuto  usnesení  nemá  podle  §  76  odst.  5  správního  řádu 
odkladný účinek. 

   
Ing. Bivoj Merc

                   předseda úřadu
           

Toto usnesení musí být vyvěšeno podle ustanovení § 9b odst. 1 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
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Rozdělovník:

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, 15000 Praha 5
 Jednotné zemědělské družstvo "Budovatel" se sídlem v Janovicích, Klatovská 397, 

34021 Janovice nad Úhlavou
 Monika Hrabětová, Českodubská 787, 190 17 Praha 9 - Vinoř
 PhMr. Jana Stančíková, Úborsko 8, 34021 Běhařov
 Hana Bělohlavá, U Radnice 819, 340 22 Nýrsko
 Michael Hubka, Francouzská třída 1911/45, Východní Předměstí, 32600 Plzeň
 Václav Larva, Klatovská 371, 34506 Kdyně
 Petr Bek, Milence 82, 34022 Dešenice
 Kateřina Beková, Milence 82, 34022 Dešenice
 Bc. Boris Hrabě, Blata 49, 34022 Nýrsko
 Ing. Lenka Hrabětová, Blata 49, 34022 Nýrsko
 Radek Šveigr, Kpt. Kufnera 256, 34022 Nýrsko
 Miloslav Bouček, č. p. 77, 34022 Dešenice
 Karel Hanus, Starý Láz 9, 34022 Nýrsko
 Václav Smola, Na Kněžině 42, Brodce, 25741 Týnec nad Sázavou
 Stanislava Smolová, č. p. 210, 33443 Dnešice
 František Sýkora, U Zastávky 127, Klatovy IV, 33901 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
 Spolek Mikroregion Úhlava, Osina 29, Petrovice nad Úhlavou, 340 22 Janovice nad 

Úhlavou
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