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Správní řízení k návrhu na stanovení dobývacího prostoru Bystřice nad Úhlavou 
- oznámení o ukončení shromažďování podkladů 

 

 
          
 
 
 
 
 
 
Váš dopis značky / ze dne            Naše značka          Oprávněná úřední osoba            V Plzni 

 
 
 

Věc:                                                  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
    
  
  

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského (dále jen „OBÚ“) jako věcně 
i místně příslušný orgán státní správy, podle ustanovení § 38 a § 41 odst. 2 písm. a) 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.“), podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve  znění pozdějších předpisů, oznamuje účastníkům řízení, že bylo ukončeno shromažďování 
podkladů pro vydání rozhodnutí v řízení o stanovení dobývacího prostoru „Bystřice nad Úhlavou“ 
pro dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu štěrkopísku Petrovice nad Úhlavou, číslo ložiska 
3 016 000, vedeném na žádost organizace Klatovské štěrkopísky, s.r.o., se sídlem Plzeň – Křimice, 
Plzeňská 61, PSČ 32200, IČ: 629 68 025. OBÚ po přezkoumání považuje dokumentaci, která 
je součástí návrhu na stanovení dobývacího prostoru, pro jeho rozhodnutí za postačující. Návrhy 
účastníků řízení na její doplnění o řešení střetů zájmů s hornickou činností (doprava, zvláštně chráněné 
druhy atp.) věcně přináleží do případného následného řízení o jejím povolení (§ 38 horního zákona). 
OBÚ tyto návrhy zahrne do podmínek svého rozhodnutí.   

Účastníci řízení se mohou seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí nahlédnutím do spisu 
ve lhůtě do 13.10.2017 v sídle OBÚ, Hřímalého 11, 301 00 Plzeň, po telefonické domluvě 
na tel. č. 377 850 401.  

OBÚ zároveň stanovuje lhůtu 5 dní pro vyjádření, která začíná běžet okamžikem případného 
nahlédnutí do spisu. 

 
K předmětnému řízení bylo doplněno: 
 
Protokol z ústního jednání spojeného s místním šetřením ze dne 22.8.2017, vedený na OBÚ 
pod č.j. SBS 28268/2017. 

 
Doposud byly doručeny námitky a návrhy účastníků řízení:  

1. Město Janovice nad Úhlavou a město Nýrsko, zastoupené JUDr. Milošem Tuháčkem:  
‐ nesoulad návrhu na stanovení DP se stanoviskem EIA 
‐ připomínky k závaznému stanovisku EIA 
‐ nezákonnost závazného stanoviska KHS PK č.j. KHSPL/22594/21/2016 ze dne 6.10.2016, 

pro dobývání výhradního ložiska štěrkopísků Petrovice nad Úhlavou 
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‐ nezákonnost souhlasu MŽP coby orgánu ochrany ZPF č.j. 47008/ENV/16, 627/520/16 
ze dne 20.7.2016 

‐ absence závazného stanoviska orgánu ZPF podle § 9 zákona o ochraně ZPF 
‐ nesplnění požadavku stanoviska Povodí Vltavy, s.p., č.j. 9188/2016/342/Ron,              

SP-2016/2319 ze dne 15.3.2016 
‐ námitky k vyjádření  SÚS PK zn. 2119/16/SÚSPK-K ze dne 22.8.2016 
‐ námitky k vyjádření – souhlasu vodoprávního úřadu (závazné stanovisko) MěÚ Klatovy, 

OŽP, sp.zn. ZN/ŽP/2162/15, č.j. ŽP/2818/16/Šp 
‐ námitky k vyjádření MěÚ Klatovy, OVÚP, č.j. OVÚP/4919/16/Kr ze dne 25.7.2016 
‐ námitky k závaznému stanovisku MěÚ Klatovy, OŽP, ZN/ŽP/1920/15, č.j. ŽP/8375/15 Br 

ze dne 16.11.2015 
‐ námitky k souhlasu MěÚ Klatovy, OŽP, sp.zn. ZN/ŽP/2112/15, č.j. ŽP/9212/15/Ku 

ze dne 4.1.2016 se zásahem do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 ZOPK 
‐ námitky k závaznému stanovisku MěÚ Klatovy, OVÚP, sp.zn. OVÚP/1441/17/Ma, 

č.j. OVÚP/1484/17/Ma ze dne 3.3.2017 
‐ protiprávnost a nepřezkoumatelnost rozhodnutí MŽP o předchozím souhlasu k podání 

návrhu na stanovení DP Bystřice nad Úhlavou 
‐ nemožnost povolení stanovení DP z důvodu neodpovídajícího dopravního napojení DP 
‐ 4.9.2017 podán návrh na přerušení řízení s odkazem na přiloženou kopii vydaného 

rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č.j. MZP/2017/520/75 ze dne 30.8.2017, 
kterým bylo zrušeno rozhodnutí o výjimce ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů 
vydané Krajským úřadem Plzeňského kraje dne 9.6.2017 pod č.j. ŽP/9232/2017 a věc 
vrácena k novému projednání.  

2. Námitky Spolku Mikroregion Úhlava, které se vztahují k: 
‐ rozporu stanovení správnosti hladiny hluku a k neúplnosti uvedeného zařízení potřebného 

k úpravě štěrkopísků 
‐ současnému užívání domu č.p. 88 a dopadu hluku na obyvatele, kteří zde bydlí 
‐ zachování nejcennější lokality – olšového luhu 
‐ nemožnosti dodržení záměrem stanovených dopravních tras 

3. Doplnění připomínek a návrhů města Janovice nad Úhlavou z proběhlého ústního jednání, a to: 
‐ odkaz na dotčení práv účastníků řízení dle hlavy II. části třetí zákona č. 89/2012 Sb. 

(Občanský zákoník) 
‐ tvrzení, že řízení o stanovení dobývacího prostoru je shodné s územním  řízením, 

pročež je nutné závazné stanovisko KÚPK dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích (z hlediska řešení silnic II. a III. tř.), jakož i závazné stanovisko úřadu ORP 
(z hlediska řešení místních a účelových komunikací) 

‐ požadavek na pořízení znaleckého posudku dle zákona o pozemních komunikacích 
ve vztahu k záměru a s ohledem na absenci závazných stanovisek a souhlasy vlastníků 
či správců dopravní infrastruktury, s odkazem na nedostatečné prověření dopravní části 
dokumentace EIA 

 
         Ing. Bivoj Merc 

                 předseda úřadu 
 
 

 
 
 
 



 3

Toto oznámení musí být vyvěšeno podle ustanovení § 9b odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., nejméně 
po dobu 15 dnů na úřední desce:  

 OBÚ 
 Městského úřadu Nýrsko 
 Městského úřadu Janovice nad Úhlavou 

 
Vyvěšeno dne .................................    Sejmuto dne.............................. 
 
 
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: 
 
 
Doručí se: 
K vyvěšení a podání zprávy OBÚ o datu vyvěšení a sejmutí oznámení 
 Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko 
 Město Janovice nad Úhlavou, Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou 
 
 
Rozdělovník: 
 

A) Účastníci řízení  
 Klatovské štěrkopísky, s.r.o., Plzeňská 61, 322 00 Plzeň – Křimice 
 GET s.r.o., Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2 
 Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko 
 Město Janovice nad Úhlavou, Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou 
 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
 Jednotné zemědělské družstvo "Budovatel" se sídlem v Janovicích, Klatovská 397,  

340 21 Janovice nad Úhlavou 
 Monika Hrabětová, Českodubská 787, 190 17 Praha 9 - Vinoř 
 PhMr. Jana Stančíková, Úborsko 8, 340 21 Běhařov 
 Hana Bělohlavá, U Radnice 819, 340 22 Nýrsko 
 Michael Hubka, Francouzská třída 1911/45, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 
 Václav Larva, Klatovská 371, 345 06 Kdyně 
 Petr Bek, Milence 82, 340 22 Dešenice 
 Kateřina Beková, Milence 82, 340 22 Dešenice 
 Bc. Boris Hrabě, Blata 49, 340 22 Nýrsko 
 Ing. Lenka Hrabětová, Blata 49, 340 22 Nýrsko 
 Radek Šveigr, Kpt. Kufnera 256, 340 22 Nýrsko 
 Miloslav Bouček, č. p. 77, 340 22 Dešenice 
 Karel Hanus, Starý Láz 9, 340 22 Nýrsko 
 Václav Smola, Na Kněžině 42, Brodce, 257 41 Týnec nad Sázavou 
 Stanislava Smolová, č. p. 210, 334 43 Dnešice 
 František Sýkora, U Zastávky 127, Klatovy IV, 339 01 Klatovy 
 Gas Net, s.r.o., zastoupená GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice 
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 
 Spolek Mikroregion Úhlava, Osina 29, Petrovice nad Úhlavou, 340 22 Janovice nad Úhlavou 
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