
OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD
pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava - Mor. Ostrava

            

Vyrozumění o pokračování v řízení a výzva k     seznámení se s     podklady pro vydání rozhodnutí

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále jen „OBÚ“), který 
usnesením č. j. SBS 08862/2015/OBÚ-05/8  rozhodl  o  přerušení  řízení  ve  věci  žádosti  organizace 
Štěrkovny Olomouc a.s. se sídlem Javoříčská 682/12, Olomouc, PSČ 779 00, IČ: 25883534 (dále jen 
„žadatel“), o povolení hornické činnosti, spočívající v otvírce, přípravě a dobývání výhradního ložiska 
štěrkopísků v jižní části dobývacího prostoru Grygov, ev. č. 7 1149, shledal, že odpadla překážka, 
pro kterou bylo řízení přerušeno a rozhodl proto podle ustanovení § 65 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o tom, že se v řízení pokračuje.

Podkladem pro jeho rozhodnutí bylo doručení dopisu „Odstranění nedostatků podání dle výzvy zn. 
SBS 08862/2015/OBÚ-05/10“ (evidováno pod č.j. SBS 18583/2015), kterým žadatel dne 12. 6. 2015 
doplnil výše uvedenou žádost o požadované podklady. Přílohou tohoto dopisu je „Vyjádření k řízení o 
povolení hornické činnosti“ Státního pozemkového úřadu zn.: SPU 200 162/2015 ze dne 9.6.2015, o 
majetkoprávním vypořádání části pozemku p.č. 1217 v k.ú. Grygov.

Další  přílohou  výše  uvedeného  dopisu  je  souhlasné  závazné  stanovisko  Ministerstva  životního 
prostředí dle čl. II. odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č.j.: 28941/ENV/15 
ze dne 11.6.2015.

OBÚ oznamuje, že dnem doplnění žádosti doručením výše uvedeného dopisu spolu s přílohami se 
v řízení pokračuje a vyzývá podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu, 
ve znění pozdějších předpisů, účastníky řízení k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a to 
ve lhůtě 5 dní od doručení tohoto vyrozumění. Po této lhůtě bude vydáno rozhodnutí v dané věci. 

TELEFON BANKOVNÍ SPOJENÍ IČ FAX E- mail
596 100 211 ČNB Praha 00025 844 596 111 805 podatelna.ostrava@cbusbs.cz

č. ú. 4021–001/0710                                                               datová schránka: da5adv2

VÁŠ DOPIS / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA OSTRAVA
SBS 08862/2015/OBÚ-05/15 Ing. Ney, Ph.D./233 18. 6. 2015



Do  příslušných  podkladů,  podle  kterých  bude  rozhodováno,  lze  nahlédnout  na  OBÚ  se  sídlem 
Veleslavínova  18,  Ostrava-Moravská  Ostrava  v  pracovních  dnech v době  od  7:00  do  15:00  hod 
a v úředních dnech (pondělí a středa) v době od 7:00 do 17:00 hod, nejlépe po předchozí telefonické 
domluvě s oprávněnou úřední osobou, obvodním báňským inspektorem Ing. Neyem, Ph.D., na tel. č.: 
596 100 233. 

Ing. Ota Ney, Ph.D.
obvodní báňský inspektor
oprávněná úřední osoba
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Seznam k č. j.: 08862/2015/OBÚ-05/15:

Účastníci řízení:

1. Štěrkovny Olomouc a.s., Javoříčská 682/12, 779 00 Olomouc
2. Obec Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov
3. Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
4. ČR, Státní pozemkový úřad, Praha 3 – Žižkov, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, pracoviště
    Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Jeremenkova 1263/17, Olomouc, PSČ 779 11
5. Spolek „Karlínsko – Libeňské kaskády“, Livornská 429, 109 00 Praha 10
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