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
č.j.: SBS 18604/2022
sp. zn.: SBS 17096/2022/OBÚ-05/3

Vyřizuje/linka
Ing.Klika,Ph.D./234
Raduz.Klika@cbusbs.cz

V Ostravě dne
3.5.2022

Oznámení o zahájení správního řízení o návrhu na stanovení dobývacího prostoru
ID: 7/1204 s názvem Razová pro dobývání výhradního ložiska ID: 3096000 s názvem
Razová-Zadní vrch, nerostu droba v okr. Bruntál
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále OBÚ),
místně a věcně příslušný orgán státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b)
bod 7. zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (dále
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále vzpp.) a podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 44/1988
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), vzpp. a ust. § 41 odst. 2 písm. a)
zákona, za použití ust. § 84 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), vzpp., obdržel dne 20. 4. 2022 podání oprávněné organizace
KARETA s.r.o., IČ: 623 60 213, se sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, o návrhu ve
shora uvedené věci.
OBÚ v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vzpp. (dále
správní řád), postupem podle ustanovení § 25 odst. 2, odst. 3 a § 144 odst. 1,
odst. 2 správního řádu a ustanovení § 9b a § 9c zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), vzpp. (dále zákon č. 100/2001 Sb.)
oznamuje
podle ustanovení § 28 odst. 3, odst. 5 a odst. 9 horního zákona a ustanovení § 47 odst. 1
správního řádu dotčeným orgánům státní správy, veřejnosti, dotčené veřejnosti a všem
známým účastníkům řízení, kteří by mohli být stanovením nového DP dotčeni ve svých
právech a právem chráněných zájmech, že navazující správní řízení, ve shora uvedené věci,
bude zahájeno podle ustanovení § 144 odst. 2 správního řádu uplynutím lhůty 15 dnů ode dne
zveřejnění tohoto oznámení na úřední desce OBÚ.
Obvodní báňský úřad upozorňuje v souladu s ustanovením § 9b zákona č. 100/2001 Sb., že se
jedná o záměr posuzovaný podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, přičemž
v navazujícím řízení bude výroková část rozhodnutí obsahovat výrok o stanovení nového DP.
Návrh na stanovení DP ID: 7/1204 s názvem Razová je v souladu s ustanovením § 25
správního řádu zveřejněn na úřední desce OBÚ.
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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 k výše uvedenému návrhu
připomínky, které 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 se uvádí, že dotčená veřejnost, uvedená v ustanovení § 3 písm. i) bod 2 zákona
č. 100/2001 Sb., se může účastnit navazujících řízení, pokud se podáním písemného oznámení
přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění
informací. Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také
dotčená veřejnost uvedená v ustanovení § 3 písm. i) zákona č. 100/2001 Sb., a to i v případě,
že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.
Navazující řízení je považováno dle ustanovení § 9b bod 3 zákona č. 100/2001 Sb. za řízení
s velkým počtem účastníků podle správního řádu.
Do spisu, vedeného v předmětné věci, lze nahlédnout na Obvodním báňském úřadě pro území
krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínova 18, Ostrava, v pracovních dnech po
předchozí telefonické domluvě s Ing. Radúzem Klikou, Ph.D. (tel. 596 100 234) nebo v sídle
organizace KARETA s.r.o. - Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál (tel. 554 716 484).
V souladu s ustanovením § 28 odst. 9 horního zákona zahájil OBÚ řízení přesto, že nebyly
k dispozici všechny doklady a dokumentace podle ustanovení § 28 odstavce 1 písm. d) a e)
horního zákona. OBÚ proto řízení, v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 písm. a) správního
řádu, usnesením č.j.: SBS 18832/2022 přerušil a stanovil oprávněné organizaci KARETA
s.r.o. lhůtu pro doplnění návrhu.

Ing. Radúz Klika, Ph.D.
obvodní báňský inspektor
oprávněná úřední osoba
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Seznam k č.j.: SBS 18604/2022, sp. zn.: SBS 17096/2022/OBÚ-05/3
Účastníci řízení
1.

2.

3.

KARETA s.r.o.
Krnovská 1877/5
792 01 Bruntál
Lesy české republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
Obec Razová
Razová 351
792 01 Razová

Orgány veřejné a státní správy:
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10
5. Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy IX
Čs. legií 1719/5
702 00 Ostrava
6. Krajský úřad Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava
7. Městský úřad Bruntál
Nádražní 994/20
792 01 Bruntál
8. Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1
9. Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, Hradčany
160 00 Praha 6
10. Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3
P. O. BOX 21
170 34 Praha 7
11. Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 375/4
128 00 Nové Město
12. Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, Žižkov
130 00 Praha 3
4.
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