
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Č. j.; sp. zn.     Vyřizuje:   V Ostravě dne    
1533/580/12,91015/ENV; 000370/A-10 Ing. David Matýsek  29. 10. 2012 
 
 
Věc: Oznámení o zahájení řízení 
 
 
 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen 
„ministerstvo“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 17 odst. 1 a 7 
zákona  č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon“), v souladu s § 47 odst. 1 zákona                
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
 

oznamuje zahájení správního řízení 
 
o žádosti právnické osoby OKD, a.s., IČ 26863154, se sídlem Ostrava - Moravská 
Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30 (dále jen „organizace“), ve věci 
změny chráněného ložiskového území české části Hornoslezské pánve (dále jen „CHLÚ“) 
spočívající ve změně podmínek ochrany výhradních ložisek černého uhlí ve smyslu § 16  
a § 17 horního zákona. 
 

Ministerstvo obdrželo dne 13. 7. 2012 výše uvedenou žádost organizace. 
Po prostudování žádosti bylo zjištěno, že obsahuje nedostatky, které byly 

překážkou možnosti meritorního vyřízení žádosti. Proto ministerstvo současně                
s usnesením č. j. 997/580/12,63099/ENV ze dne 24. 7. 2012, o přerušení řízení nejdéle 
do 30. 11. 2012, vyzvalo organizaci k odstranění zmíněných nedostatků nejpozději 
v témže termínu. 

Ministerstvo obdrželo od organizace požadované doplnění, kterým byly odstraněny 
nedostatky žádosti. Účinky přerušení řízení tímto pominuly a řízení po tomto odstranění 
nedostatků žádosti pokračuje, a to ve fázi, kdy je již na místě vymezit okruh účastníků 
řízení a dotčených orgánů. 
 

Navrhovaná změna podmínek vychází z ukončení hornické činnosti v některých 
lokalitách, v důsledku čehož má dojít ke zmírnění podmínek ochrany ložisek v CHLÚ.      
Z nových výhledů dobývání pak vyplývá potřeba zpřísnění podmínek ochrany ložisek 
v CHLÚ v jiných lokalitách. 

 
Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je ve smyslu § 17 odst. 3 

horního zákona žadatel.  

 
 
      „Dle rozdělovníku“ 
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Subjektům, jimž jsou v území dotčeném navrhovanou změnou podmínek 
pravomocně podle § 17 horního zákona nebo ex lege ve smyslu § 43 odst. 4 horního 
zákona stanovena chráněná ložisková území, je toto oznámení zasíláno na vědomí. 
 

Okruh dotčených orgánů ve smyslu § 136 odst. 1 správního řádu je dán 
ustanovením § 17 odst. 1 a 3 horního zákona. 

 
 Ministerstvo žádá dotčené orgány, aby svá stanoviska vzhledem                
ke správním lhůtám uplatnily nejpozději do 15. 11. 2012; v opačném případě 
ministerstvo bude předpokládat, že daný dotčený orgán nemá k předmětu 
vedeného řízení připomínky. Jestliže některý z dotčených orgánů potřebuje na řádné 
posouzení delší čas, ministerstvo na jeho odůvodněnou žádost stanovenou lhůtu před 
jejím uplynutím přiměřeně prodlouží.   
 
 Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu 
řízení až do vydání rozhodnutí (§ 36 odst. 1 správního řádu), mají právo vyjádřit v řízení 
své stanovisko a pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, 
nestanoví-li zákon jinak (§ 36 odst. 2 správního řádu). 
 Účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 
správního řádu), činit si z něj výpisy a mají právo na to, aby správní orgán pořídil kopie 
spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 4 správního řádu).  
 V případném řízení o rozkladu se k novým skutečnostem a k návrhům                
na provedení nových důkazů uvedeným v rozkladu přihlédne jen tehdy, jde-li o takové 
skutečnosti nebo důkazy, které účastník řízení nemohl uplatnit dříve (§ 82 odst. 4 
správního řádu).   
 
 Osobně mohou účastníci řízení nebo jejich zástupci a zástupci dotčených orgánů 
činit příslušné úkony na Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy IX, 
Čs. legií 5, 702 00 Ostrava, a to po předchozí telefonické domluvě (tel.: 595 136 465    
kl. 34). Nechá-li se účastník řízení při úkonu zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou 
plnou moc v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li již taková listina založena       
ve správním spisu. 
 
 
                                                 „otisk úředního razítka“ 
 
 
Ing. Tomislav Střelec, CSc. 
ředitel odboru 
  
   
Přílohy (v elektronické podobě): 
 
č. 1: Dokument „Podmínky ochrany ložisek černého uhlí v chráněném ložiskovém území 
české části Hornoslezské pánve ve vymezené části okresu Karviná“ (zpracovatel OKD, 
a.s., srpen 2012) – návrh změny. 
 
č. 2: Mapa důlních podmínek pro stavby v okrese Karviná určená k použití při vydávání 
územních a stavebních povolení (měřítko 1 : 25 000) – návrh změny. 
 
č. 3: Mapa důlních podmínek pro stavby v okrese Karviná určená k použití při vydávání 
územních a stavebních povolení (měřítko 1 : 25 000) – návrh změny. 
Plochy se zpřísněním ochrany ložisek v CHLÚ. 
 
č. 4: Mapa důlních podmínek pro stavby v okrese Karviná určená k použití při vydávání 
územních a stavebních povolení (měřítko 1 : 25 000) – návrh změny. 
Plochy se zmírněním ochrany ložisek v CHLÚ.
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Rozdělovník: 
 
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 
OKD, a.s., Prokešovo náměstí 6/2020, 728 30 Ostrava – Moravská Ostrava 
 
Dotčené orgány: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,          
28. října 117, 702 18  Ostrava 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého,   
Veleslavínova 18, 702 00  Ostrava 
 
Úřady územního plánování: 

• Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město 
• Městský úřad Český Těšín, náměstí ČSA 1, 737 01 Český Těšín   
• Magistrát města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát 
• Městský úřad Orlová, Staré náměstí 76, 735 11  Orlová-Město 
• Městský úřad Bohumín, Masarykova 158, 735 81  Bohumín 

 
Stavební úřady: 

• Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město 
• Městský úřad Petřvald, Generála Svobody 511, 735 41 Petřvald 
• Městský úřad Rychvald, Orlovská 678, 735 32  Rychvald 
• Městský úřad Bohumín, Masarykova 158, 735 81  Bohumín 
• Obecní úřad Dolní Lutyně, Třanovského 10,735 53 Dolní Lutyně 
• Magistrát města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát 
• Městský úřad Český Těšín, náměstí ČSA 1, 737 01 Český Těšín   
• Městský úřad Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně 
• Obecní úřad Albrechtice, Obecní 186, 735 43 Albrechtice  
• Obecní úřad Dětmarovice, Dětmarovice 27, 735 71 Dětmarovice  
• Obecní úřad Doubrava, Doubrava 599, 735 33 Doubrava  
• Obecní úřad Horní Suchá, Sportovní 3/2, 735 35 Horní Suchá 
• Obecní úřad Petrovice u Karviné, Petrovice u Karviné 251, 735 72 Petrovice         

u Karviné 
• Obecní úřad Stonava, Stonava 730, 735 34 Stonava 
• Obecní úřad Těrlicko, Horní Těrlicko 474, 735 42 Těrlicko 

 
 
Na vědomí (subjekty, kterým byla v území dotčeném navrhovanou změnou podmínek 
pravomocně podle § 17 horního zákona nebo ex lege ve smyslu § 43 odst. 4 horního 
zákona stanovena chráněná ložisková území): 
DIAMO, státní podnik, IČ 00002739, odštěpný závod ODRA, Sirotčí 1145/7,                
703 86 Ostrava - Vítkovice 
Green Gas DPB, a.s., IČ 00494356, Rudé armády 637, 739 21 Paskov 
Česká geologická služba, IČ 00025798, Klárov 131/3, 118 21  Praha 1 
CIDEM Hranice, a.s., IČ 14617081, Skalní 1088, 753 01 Hranice 1 
RWE Gas Storage, s.r.o., IČ 27892077, Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9 
CEMEX Sand, k.s., IČ 47906201, Masarykovo nám. 207, 763 61 Napajedla 
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