
 

Váš dopis značky/ze dne     Naše značka Vyřizuje / linka V Praze dne

   SBS 41274/2015/ČBÚ-21 Ing. Michaela Vachtlová/342 16. června 2017 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Oznámení podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“), o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

Český báňský úřad (dále jen „ČBÚ“) jakožto věcně příslušný orgán státní báňské správy podle § 40 
odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění  
pozdějších  předpisů,  oznamuje  účastníkům  správního  řízení  ve  věci  odvolání  proti  rozhodnutí 
Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále jen „OBÚ“)
čj.  SBS/20100/2016/OBÚ-05/23  ze  dne  22.  září  2016,  kterým byla  povolena  hornická  činnost 
spočívající v přípravě výhradního ložiska dle plánu přípravy porubů č. 113431, 113432 a 113433 
spočívající v ražbách důlních děl č. 113410, 113412, 113401, 113401A, 113402, 113402A, 113431, 
113431A,  113431/1,  113431/1A,  113431/2,  113403,  113403A,  113404,  113404A,  113432, 
113432A,  113432/1,  113432/1A,  113432/2,  113405,  113405A,  113406,  113406A,  113433, 
113433A, 113433/1, 113433/1A, 113433/2, 113431/2sp, 113432/2sp, 113410č, 113410/1, 01205, 
01206 a č. 01209 ve 34. sloji v 11. kře v dobývacím prostoru Karviná-Doly I na Důlním závodě 1, 
lokalitě  Karviná,  že  shromáždil  všechny  podklady  pro  vydání  rozhodnutí  
a  účastníci  se mohou  podle § 36 odst.  3 zákona č.  500/2004 Sb.,  správní řád, ve znění  pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“) k podkladům před vydáním rozhodnutí vyjádřit.

Podkladem pro vydání rozhodnutí v řízení bude souhrn dokladů shromážděných OBÚ, s nimiž 
se  účastníci  již  měli  možnost  seznámit  a  vyjádřit  se  k nim v předmětném prvoinstančním správním 
řízení. Rovněž podaná odvolání byla účastníkům zaslána a tito měli možnost se k nim vyjádřit. 

V rámci  odvolacího  řízení  byl  spis  doplněn  o  vyjádření  některých  účastníků  k podaným 
odvoláním:

- žádost  ČBÚ ze  dne 11.  1.  2017 čj.  SBS 41274/2016/ČBÚ-21 na Ministerstvo životního 
prostředí podle § 149 odst. 4 správního řádu o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska 
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k posouzení  vlivů  provedení  záměru  na  životní  prostředí  ze  dne  11.  1.  2016  č.j.  
88350/ENV/15

- závazné  stanovisko  Místopředsedy  vlády  a  Ministra  životního  prostředí  k žádosti 
odvolacího  správního  orgánu  o  potvrzení  či  změnu  závazného  stanoviska  ze  dne 
8. 6. 2017  č.j.  36736/ENV/17,  spis.  zn.  P/3478,  kterým  bylo  potvrzeno  souhlasné 
závazné  stanovisko  ze  dne  11.  1.  2016  č.j  88350/ENV/15,  k záměru  „Pokračování 
hornické činnosti OKD, a.s. Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015-2017“.

Do  předmětného  spisu  lze  nahlédnut,  resp.  s podklady  a  doklady  relevantními  pro  vydání 
rozhodnutí se lze seznámit na ČBÚ v Praze v úředních hodinách v termínu do 10. 7. 2017 (z důvodu 
přípravy správního spisu doporučuje ČBÚ předchozí domluvu s oprávněnou úřední osobou - Ing. 
Michaelou Vachtlovou, tel.: 221775342, e-mail: michaela.vachtlova@cbusbs.cz.)

Ing. Radim Mžyk, v.r.
ředitel odboru hornictví

podepsáno elektronicky

Tato vyhláška bude ve smyslu ust. § 25 odst. 2 a 3 správního řádu, vyvěšena minimálně po 
dobu 15 dnů na úřední  desce  Českého báňského úřadu a  úředních  deskách  Statutárního 
města  Karviná a  obce  Doubrava a  zveřejněna  též  způsobem umožňující  dálkový přístup. 
Dotčené  obce  vrátí  kopii  veřejné  vyhlášky  z úřední  desky  s vyznačením  data  vyvěšení  a 
sejmutí zpět na adresu Českého báňského úřadu.

Vyvěšeno dne:………………………. Sejmuto dne: ………………………….

Razítko, podpis orgány, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Rozdělovník - obdrží:       

K vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dní:
Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná

Obec Doubrava, Doubrava č. p. 599, 735 33 Doubrava

2

mailto:michaela.vachtlova@cbusbs.cz


č.j. SBS 41274/2016/ČBÚ-21
Účastníci řízení - do vlastních rukou:

S.O.S. Karviná, z.s., Nám. Ondry Foltýna 15/45, 733 01 Karviná – Staré Město

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

Ing. Miroslav Konečný – zmocněnec, závodní dolu lokality Karviná, OKD, a.s., Důlní závod 1, 
ul. Čs. armády 1, 735 06 Karviná -Doly

Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná

Obec Doubrava, Doubrava č. p. 599, 735 33 Doubrava

Orlovák, z.s., Okružní 1309, 735 14 Orlová – Lutyně

Spolek za práva občanů obce Dětmarovice, Dětmarovice č. p. 1302, 735 71 Dětmarovice

Spolek FRYGATO-EKO, Ing. Václav Gavlovský, V Zákoutí 1135/3, 734 01 Karviná - Ráj

Na vědomí:

Obvodní  báňský  úřad  pro  území  krajů  Moravskoslezského  a  Olomouckého,  Veleslavínova 
1598/18, P.O.BOX 103, 702 00 Ostrava
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