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Sdělení

Český báňský úřad jako příslušný odvolací orgán vede v současné době řízení ve věci
odvolání podaného proti rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a
Vysočina (dále jen „OBÚ“), jako věcně i místně příslušného orgánu státní správy, podle
ustanovení § 41 odst. 2 písm. a) a § 38 odst. 1 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.“), který ve správním řízení na žádost organizace České štěrkopísky spol. s r.o., se sídlem
Cukrovarská 34, 190 00 Praha 8 - Čakovice, IČ: 275 84 534, kterou podal na základě plné moci
RNDr. Pavel Josefus se sídlem Slunečná 2/353, 748 01 Hlučín, Bobrovníky, IČO 739 07 847, ze
dne 8. ledna 2018, vedeném za účastenství organizace jako jediného účastníka řízení ve smyslu
§ 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) stanovil dne 7. srpna 2018 pod č.j. SBS 00918/2018 na základě ustanovení § 27
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, za součinnosti s dotčenými orgány státní správy dobývací prostor Pertoltice
pod Ralskem evidovaný v evidenční knize dobývacích prostorů díl 7, folio 1199, pro dobývání
výhradního ložiska štěrkopísku Bohatice v k.ú. Pertoltice pod Ralskem.
Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno účastníkem řízení obcí Bohatice, 340 21, IČ 00255611,
zastoupené na základě plné moci společností Frank Bold Advokáti, s.r.o. se sídlem Údolní 33,
602 00 Brno, IČ: 283 59 640 odvolání.
V odvolání je napadáno mimo jiné i závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na
životní prostředí k záměru „Stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem a následná
hornická činnost“, vydané Ministerstvem životního prostředí dne 13. 4. 2016 pod č.j.
21417/ENV/16 a závazné stanovisko - souhlas vodoprávního úřadu vydané Městským úřadem
Česká Lípa, odborem životního prostředí dne 21. 3. 2017 pod čj. MUCL/27676/2017 ke
stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem.

Proto požádal dne 29. 11. 2018 odvolací správní orgán v souladu s ustanovením 149 odst. 5
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zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších zákonů (dále jen „správní řád“),
o potvrzení nebo změnu výše uváděných závazných stanovisek nadřízené správní orgány Ministerstvo životního prostředí a Krajský úřad Libereckého kraje.
Po dobu vyřizování námitek proti závaznému stanovisku obsažených v odvoláních proti
rozhodnutí podmíněným závazným stanoviskem (§ 149 odst. 5 správního řádu) neběží lhůta pro
vydání rozhodnutí o odvolání podle § 90 odst. 6 správního řádu.

S pozdravem

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