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Oznámení o zahájení navazujícího správního řízení 
 

o žádosti podle ustanovení § 47 odst. 1 a § 144 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 změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a o konání ústního jednání. 

Dne 5. 12. 2018 bylo Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého 

(dále také jen „OBÚ“), jako správnímu orgánu příslušnému k vedení navazujících řízení, předloženo 

podání zn. ZDK/Ing.Ko/237/OPV/59/Ing.Bi ze dne 3. 12. 2018 organizace OKD, a.s., se sídlem 

Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, IČ 05979277, podepsané Ing. Miroslavem Konečným, závodním 

dolu, ČSA, jenž jedná na základě plné moci ze dne 31. 10. 2018 ve věci 
 

 povolení hornické činnosti spočívající v ražení přípravných důlních děl pro poruby č. 11 3131, 

č. 11 3132 a č. 11 3133 ve sloji č. 31, v 11. dobývací kře dobývacího prostoru  

Karviná – Doly I v OKD, a.s., ČSA. 
 

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 ustanovením § 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 hornickou činností dotčeni ve svých 

právech a právem chráněných zájmech v katastrálních územích Staré Město u Karviné a Doubrava 

u Orlové, o zahájení navazujícího správního řízení o povolení hornické činnosti veřejnou vyhláškou. 

OBÚ současně stanoví k projednání předmětné žádosti ústní jednání na den  

22. 1. 2019 v 8:30 hodin. 

Ústní jednání se bude konat v  zasedací místnosti správní budovy OKD, a.s., ČSA v Karviné – Doly,  

ul. Čs. armády č.p. 1,  PSČ 735 06.  
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OBÚ 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 posouzený podle zákona o posuzování 

vlivů na životní prostředí, přičemž součástí výrokové části rozhodnutí bude povolení hornické  

činnosti – příprava výhradního ložiska. Výše uvedená žádost o povolení předmětné hornické činnosti 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. 

OBÚ 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 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. 

Dále OBÚ 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 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí za řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu. 

Do spisu, vedeného pro předmětnou hornickou činnost, lze nahlédnout na Obvodním báňském úřadě pro 

území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínova 18, Ostrava, v úředních dnech v době 

od 7:00 do 15:00 hodin (nejlépe po domluvě na tel. č. 596 100 246) a do dokumentace, která je 

podkladem pro předmětné správní řízení, je možno nahlédnout na OKD, a.s., ČSA v Karviné – Doly, 

ul. Čs. armády č.p. 1, PSČ 735 06 v pracovní dny, v době od 6:30 do 14:30 hodin, nejpozději 

do 21. 1. 2019, po předchozí telefonické domluvě (tel. 596 352 189). 

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 hornické činnosti nemáte námitky ani připomínky. Ústní jednání je neveřejné (§ 49 odst. 2 

správního řádu).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Roman Šmíd 

obvodní báňský inspektor 

oprávněná úřední osoba 
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Seznam k č.j. SBS 38614/2018/OBÚ-05/3 

 

I.  ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ 
 

1. OKD, a.s., 

Stonavská 2179 Doly, 735 06 Karviná 
zastoupená zmocněncem Ing. Miroslavem Konečným, závodním dolu, ČSA 

2. Statutární město Karviná, 

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát 

3. Obec Doubrava,  

čp. 599, 735 33 Doubrava 

II.  DOTČENÉ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY 
 

4. Odbor životního prostředí a zemědělství, 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

28. října 117, 702 18 Ostrava 

5. Odbor výkonu státní správy IX, 

Ministerstvo životního prostředí České republiky 

Čs. legií 5, 702 00 Ostrava 

6. Odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, 

Ministerstvo životního prostředí České republiky 

Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

7. Odbor stavební a životního prostředí, 

Magistrát města Karviné 

Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná – Fryštát 

8. Odbor výstavby a životního prostředí 

Městský úřad Orlová,  

Radnice, Staré náměstí 76 

735 11 Orlová – Město 

III.  ZMOCNĚNEC 
 

9. Ing. Miroslav Konečný, závodní dolu, ČSA  

OKD, a.s., ČSA, Stonavská 2179 Doly, 735 06 Karviná 
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