OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD
PRO ÚZEMÍ KRAJŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLOMOUCKÉHO
Veleslavínova 18, P. O. BOX 103, 702 00 OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka / Číslo jednací
SBS 32938/2022/OBÚ-05/3
SBS 33864/2022/OBÚ-05

Vyřizuje/linka
Ing. Kučera / kl. 236

V Ostravě dne
3. 8. 2022

Oznámení o zahájení navazujícího správního řízení a o konání ústního jednání
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále jen „OBÚ“),
místně a věcně příslušný orgán státní báňské správy podle § 38 odst. 1 písm. b) bod 7. a § 41
odst. 2 písm. b) 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.“), obdržel dne 25. 7. 2022 podání
organizace Báňský inženýring Olomouc, spol. s r.o., se sídlem Jeronýmova 221/6, Nové
Sady, 779 00 Olomouc, IČ: 603 20 206, jednající v zastoupení organizace Českomoravský
štěrk, a.s., se sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá- Horákov, IČ: 255 02 247, ve věci:
„Žádost o povolení hornické činnosti podle plánu otvírky, přípravy a dobývání výhradního
ložiska štěrkopísků v dobývacím prostoru Mankovice ev. č. 7/1185 (Semela, 03/2022)“.
OBÚ oznamuje podle § 18 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb. ve spojení s § 47 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), všem jemu
známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům státní správy, veřejnosti a dotčené veřejnosti,
že navazující správní řízení k uvedené žádosti bude zahájeno podle § 144 odst. 2 správního řádu
uplynutím lhůty 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce OBÚ, a současně
nařizuje podle § 49 odst. 1 správního řádu termín ústního jednání ve shora uvedené věci na den
úterý 13. 9. 2022 se srazem v 9:00 hodin v Kulturním domu Mankovice,
Mankovice 137, PSČ 742 35.
OBÚ upozorňuje, v souladu s § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„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 hornické činnosti spočívající v pokračování těžby výhradního ložiska štěrkopísků
v dobývacím prostoru Mankovice. Uvedená žádost o povolení hornické činnosti je v souladu
s § 25 správního řádu zveřejněna na úřední desce OBÚ. S dokumenty pořízenými v průběhu
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posuzování záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se lze seznámit
na stránkách České informační agentury životního prostředí www.cenia.cz.
OBÚ dále informuje, že veřejnost může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k výše
uvedenému záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30-ti dnů od zveřejnění informací
na úřední desce OBÚ. 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.
OBÚ dále 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-ti dnů ode dne
zveřejnění oznámení o zahájení řízení, 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 podle § 9b odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí za řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu.
Do podkladů správního řízení ve shora uvedené věci lze nahlédnout v souladu s § 38 odst. 1
správního řádu na OBÚ, se sídlem Veleslavínova 18, 702 00 Ostrava, a to po předchozí
telefonické domluvě s oprávněnou úřední osobou – Ing. Kučerou (tel. 596 100 236).
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. 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 hornické činnosti nemáte námitky ani připomínky.
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Rozdělovník:
a) Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
1.

Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov
doručuje se do datové schránky zmocněnce:

Báňský inženýring Olomouc, spol. s r.o., Jeronýmova 221/6, Nové Sady, 779 00
Olomouc
b) Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:
2.

Obec Mankovice, Mankovice 73, 742 35 Mankovice

3.

Městys Suchdol nad Odrou, Komenského 318, 742 01 Suchdol nad Odrou

4.

Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov

5.

Brynecká Marcela, Nová ulice 534, 742 01 Suchdol nad Odrou

6.

Kovář Josef Ing., Mankovice 85, 742 35 Mankovice

7.

Kovářová Jana, Mankovice 85, 742 35 Mankovice

8.

Majkus Václav Ing., Mankovice 45, 742 35 Mankovice

9.

Slováková Hana, Mankovice 85, 742 35 Mankovice

10. Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42, Nové Město, 128 00 Praha
11. zPlavna s.r.o., Pod hradbami 655/6, Střešovice, 160 00 Praha
12. Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava
13. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 504 02 Děčín IV-Podmokly
14. ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
15. NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle
c) Dotčené orgány (obdrží do datové schránky):
16. Obecní úřad Mankovice, Mankovice 73, 742 35 Mankovice
17. Úřad městyse Suchdol nad Odrou, Komenského 318, 742 01 Suchdol nad Odrou
18. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Poodří,
Trocnovská 2, 702 00 Ostrava
19. Městský úřad Odry, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
20. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5, 702 00
Ostrava
21. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října
117, 702 18 Ostrava
22. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
23. Archeologický ústav Akademie věd ČR, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno
24. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
25. Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,
Tychonova 1, 160 01 Praha 6
TELEFON
596 100 211
596 100 200

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČNB Praha
č. ú. 4021-001/0710

IČ
00025 844

E-MAIL
podatelna.ostrava@cbusbs.cz
datová schránka: da5adv2

