
OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD
pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava Mor. Ostrava

            

Oznámení o zahájení navazujícího správního řízení

o žádosti podle ustanovení § 47 odst. 1 postupem podle ustanovení § 25 odst. 2, odst. 3 a § 144 
odst.  1,  odst. 2 zákona  č. 500/2004 Sb.,  správní  řád,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen 
„správní  řád“),  a  §  9b  a  9c  zákona č.  100/2001  Sb.,  o posuzování  vlivů  na  životní  prostředí 
a o změně  některých  souvisejících  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a o konání  ústního 
jednání.

Dne 2. 7. 2018 byla Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého 
(dále  též  „OBÚ“),  jako  správnímu  orgánu  příslušnému  k vedení  navazujícího  řízení,  předloženo 
podání ze dne 28. 6. 2018, organizace Štěrkovny Olomouc, a.s., se sídlem Javoříčská 682/12, 779 00 
Olomouc,  IČ:  258  83 534,  (dále  též  „organizace“)  podepsané  Ing.  Alešem  Vítkem,  předsedou 
představenstva organizace, ve věci

„Žádost o povolení dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu, štěrkopísků Grygov - Jih“.

OBÚ oznamuje,  v souladu s  §  47  odst.  1  správního řádu,  že  toto  navazující  správní  řízení  bude 
zahájeno podle ustanovení § 144 odst. 2 správního řádu uplynutím lhůty 15 dnů ode dne vyvěšení 
tohoto oznámení na úřední desce zdejšího úřadu. Zdejší úřad, v souladu s ustanoveními § 19 odst. 3 
a § 18 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve 
znění pozdějších předpisů 

uvědomuje

dotčené orgány státní správy a účastníky řízení, kteří by mohli být činností prováděnou hornickým 
způsobem v těžebním prostoru Grygov-jih, v katastrálním území Grygov, dotčeni ve svých právech 
a právem chráněných zájmech, o zahájení navazujícího správního řízení o povolení činnosti prováděné 
hornickým  způsobem  veřejnou  vyhláškou.  Obvodní  báňský  úřad  současně  stanoví  k projednání 
předmětné žádosti ústní jednání na den 

6. 9. 2018 v 9:00 hodin.

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Grygově na adrese Šrámkova 19, Grygov.
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Obvodní báňský úřad upozorňuje v souladu s ustanovením § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), že se jedná o záměr posuzovaný podle zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí, přičemž součástí výrokové části rozhodnutí  bude povolení 
činnosti prováděné hornickým způsobem spočívající v dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu. Výše 
uvedená žádost o povolení předmětné činnosti prováděné hornickým způsobem je v souladu s § 25 
správního řádu zveřejněna  na úřední  desce  OBÚ.  S dokumenty  pořízenými  v průběhu posuzování 
záměru dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je možno se seznámit na stránkách české 
informační agentury životního prostředí www.cenia.cz.

Obvodní  báňský  úřad  informuje,  že  veřejnost  může  v  navazujícím  řízení  uplatňovat  připomínky 
k výše uvedenému záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací na 
úřední  desce  obvodní  báňského  úřadu.  K připomínkám  veřejnosti  podaným po  této  lhůtě  nebude 
přihlédnuto. Do kompletní spisové dokumentace a podkladů pro rozhodnutí však mohou nahlédnout 
v plném rozsahu pouze účastníci řízení. 

Dále  obvodní  báňský  úřad  uvádí,  že  dotčená  veřejnost  uvedená  v  §  3  písm.  i)  bod  2  zákona 
o posuzování  vlivů  na  životní  prostředí  se  může  účastnit  navazujících  řízení,  pokud  se  podáním 
písemného oznámení  přihlásí  správnímu orgánu,  který  navazující  řízení  vede  do  30 dnů ode  dne 
zveřejnění informací, a že odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také 
dotčená  veřejnost  uvedená  v  §  3  písm.     i)   bod  2  zákona  o  posuzování  vlivů  na  životní  prostředí 
a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.

Navazující  řízení je považováno dle ustanovení § 9b bod 3 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí za řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu.
Do  spisu,  vedeného  pro  předmětnou  činnost  prováděnou  hornickým  způsobem,  lze  nahlédnout 
na Obvodním báňském úřadě pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínova 18, 
Ostrava, v pracovních  dnech,  nejlépe  po  předchozí  telefonické  domluvě  s Ing. Petrem  Košákem 
(tel. 596 100 233)  nebo v sídle  organizace  Štěrkovny Olomouc,  a.s.,  Javoříčská 682/12,  Olomouc, 
v pracovní dnech, nejlépe po předchozí telefonické domluvě s Ing. Schneiderem (tel. 605243676).

Dotčené orgány státní správy a účastníci řízení mohou svá stanoviska nebo námitky uplatnit písemnou 
formou u OBÚ před konáním ústního jednání nebo nejpozději při ústním jednání. K později podaným 
námitkám  nebo  stanoviskům  nemusí  OBÚ  podle  §  18  odst.  3  zákona  č.  61/1988  Sb.,  ve  znění 
pozdějších předpisů přihlédnout. 

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Vaše účast při ústním jednání není nezbytně nutná v případě, že k projednávané žádosti o povolení 
výše uvedené činnosti prováděné hornickým způsobem nemáte námitky ani připomínky. 

Ústní jednání je neveřejné (§ 49 odst. 2 správního řádu). 

Ing. Petr Košák
obvodní báňský inspektor
oprávněná úřední osoba
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Seznam k     č. j.   SBS 20917/2018/OBÚ-05/3  :  

Účastníci řízení:

1. Štěrkovny Olomouc, a.s., Javoříčská 682/12, 779 00 Olomouc

2. Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

3. Obec Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov

4. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 

Dotčené orgány státní správy:

5. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Odbor výkonu státní správy VIII,
Krapkova 3, 779 00 Olomouc

6. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

7. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, 
Wolkerova 6, 779 11 Olomouc

8. Magistrát města Olomouce, Odbor stavební
Hynaisova 34/10, 779 Olomouc

9. Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí
Hynaisova 34/10, 779 Olomouc

10. Obecní úřad Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov
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