OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD
PRO ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
A KRAJE STŘEDOČESKÉHO
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SBS 31262/2016/OBÚ-02/10

Ing. David Koupa/374
obvodní báňský inspektor

V Praze dne

6.1.2020

USNESENÍ
Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“),
místně a věcně příslušný orgán státní báňské správy podle § 38 odst. 1 písm. b) a podle
§ 41 odst. 2 písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 61/1988 Sb.“),
ve správním řízení zahájeném OBÚ dne 30.10.2016 pod č.j. SBS 31262/2016/OBÚ-02 podle
§ 28 odst. 1 a 9 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 44/1988 Sb.“), ve spojení s § 9b odst. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 100/2001 Sb.“), a za použití § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), k návrhu organizace G E T s.r.o., se sídlem
Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ: 497 02 904, na stanovení dobývacího prostoru
Mlékovice u Neveklova pro dobývání výhradního ložiska stavebního kamene situovaného
v chráněném ložiskovém území Mlékovice I, r o z h o d l podle § 66 odst. 1 písm. c) správního
řádu ve spojení s § 28 odst. 9 zákona č. 44/1988 Sb.
takto:
Správní řízení zahájené OBÚ dne 30.10.2016 pod č.j. SBS 31262/2016/OBÚ-02 podle
§ 28 odst. 1 a 9 zákona č. 44/1988 Sb. ve spojení s § 9b odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. a za použití
§ 144 odst. 2 správního řádu k návrhu organizace G E T s.r.o., se sídlem Perucká 2540/11a,
120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ: 497 02 904 (dále jen „organizace“), na stanovení dobývacího
prostoru Mlékovice u Neveklova pro dobývání výhradního ložiska stavebního kamene situovaného
v chráněném ložiskovém území Mlékovice I, na pozemcích parc. č. 5099 a 6097, vše v k.ú.
________________________________________________________________________________
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Mlékovice u Neveklova, s e z důvodu, že organizace ve lhůtě naposledy pravomocně stanovené
ve výrokové části usnesení OBÚ ze dne 19.12.2017 č.j. SBS 31262/2016/OBÚ-02/7
(tj. do 31.12.2019) nedoplnila cit. návrh ve věci o doklady a dokumentaci stanovené ve výrokové
části usnesení OBÚ ze dne 19.12.2017 č.j. SBS 31262/2016/OBÚ-02/7 a tím neodstranila podstatné
vady cit. návrhu ve věci, které brání OBÚ v pokračování ve správním řízení ve shora uvedené věci,
z a s t a v u j e.

O d ů v o d n ě n í:
Dne 13.9.2016 byl na OBÚ doručen návrh organizace na stanovení dobývacího prostoru
Mlékovice u Neveklova pro dobývání stavebního kamene, který se nachází v chráněném
ložiskovém území Mlékovice I (č. 16590000), na pozemcích parc. č. 5099 a 6097,
vše v k.ú. Mlékovice u Neveklova (dále jen „návrh na stanovení dobývacího prostoru“), který byl
OBÚ zaevidován pod č.j. SBS 31262/2016/OBÚ-02.
Správní řízení ve shora uvedené věci bylo OBÚ zahájeno podle § 28 odst. 1 a 9 zákona
č. 44/1988 Sb. jako navazující řízení s velkým počtem účastníků ve smyslu § 9b odst. 3 zákona
č. 100/2001 Sb. za použití § 144 odst. 2 správního řádu, a to uplynutím lhůty 15-ti dnů ode dne
vyvěšení (zveřejnění) oznámení OBÚ o zahájení řízení č.j. SBS 31262/2016/OBÚ-02/1 ze dne
13.10.2016 a veřejné vyhlášky OBÚ č.j. SBS 31262/2016/OBÚ-02/2 ze dne 13.10.2016 na úřední
desce OBÚ, tj. dnem 30.10.2016.
OBÚ posoudil návrh na stanovení dobývacího prostoru a dospěl k závěru, že ve smyslu
§ 28 odst. písm. d) zákona č. 44/1988 Sb. nebyl cit. návrh doložen všemi doklady a dokumentací
stanovenými v § 2 odst. 4 vyhlášky č. 172/1988 Sb., o dobývacích prostorech, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhláška č. 172/1992 Sb.“), přičemž bylo současně z předloženého návrhu OBÚ
známo, že ve smyslu § 149 odst. 2 správního řádu (ve znění účinném k datu vydání cit. oznámení
o zahájení řízení ve věci č.j. SBS 31262/2016/OBÚ-02/1 ze dne 13.10.2016) probíhalo řízení
u Ministerstva životního prostředí ČR, na jehož základě by mělo být pro záměr „Stanovení
dobývacího prostoru Mlékovice a následné povolení těžby stavebního kamene“ vydáno závazné
stanovisko EIA v souladu s § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. (dále též jako „proces EIA“). Proto
OBÚ usnesením č.j. SBS 31262/2016/OBÚ-02/4 ze dne 7.11.2016 správní řízení ve věci podle § 64
odst. 1 písm. a) správního řádu ve spojení s § 64 odst. 4 správního řádu a za použití § 149 odst. 2
správního řádu (ve znění účinném k datu vydání cit. usnesení č.j. SBS 31262/2016/OBÚ-02/4
ze dne 7.11.2016) přerušil v přiměřené lhůtě do 31.12.2017 a současně s tím organizaci vyzval
podle § 45 odst. 2 správního řádu ve spojení s § 28 odst. 9 zákona č. 44/1988 Sb., aby v souladu
s § 28 odst. 1 písm. d) zákona č. 44/1988 Sb. ve spojení s § 2 odst. 4 vyhlášky č. 172/1992 Sb.,
ve shora stanovené lhůtě, doplnila návrh o vyjádření účastníků řízení, závazná stanoviska, popř.
stanoviska orgánů, jímž přísluší ochrana objektů a zájmů chráněných podle zvláštních předpisů
a o kopii příslušné části územně plánovací dokumentace tak, jak bylo uvedeno ve výrokové části
cit. usnesení č.j. SBS 31262/2016/OBÚ-02/4 ze dne 7.11.2016.
Dne 12.12.2017 organizace podala na OBÚ žádost o prodloužení lhůty stanovené pro
přerušení správního řízení ve věci usnesením č.j. SBS 31262/2016/OBÚ-02/4 ze dne 7.11.2016,
která byla OBÚ zaevidována pod č.j. SBS 41499/2017/OBÚ-02. Důvodem podání cit. žádosti byla
skutečnost, že u Ministerstva životního prostředí ČR stále probíhal proces EIA a proto organizace
nebyla schopna předložit OBÚ platné závazné stanovisko EIA v původně stanoveném termínu,
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tj. do 31.12.2017. V cit. žádosti o prodloužení lhůty přerušení správního řízení k tomu organizace
dále uvedla, že dokumentace EIA byla Ministerstvem životního prostředí ČR, na základě
doporučení zpracovatele posudku vzhledem k environmentálním charakteristikám zájmového území
a s ohledem na charakter záměru, vrácena k doplnění, přičemž byly specifikovány požadavky, které
je nutné v dokumentaci EIA podrobně dopracovat. Dle organizace měla být cit. dokumentace podle
uvedených požadavků dopracována a následně podána k posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.
na Ministerstvo životního prostředí ČR v průběhu roku 2018. Dále organizace v cit. žádosti
o prodloužení lhůty přerušení správního řízení uvedla, že po vydání shora uvedeného závazného
stanoviska EIA věc neprodleně projedná s ostatními dotčenými orgány státní správy, správci
inženýrských sítí a ostatními účastníky řízení, neboť organizace považuje za stěžejní nejprve
vypořádat proces EIA, ze kterého mohou vyplynout další požadavky dotčených orgánů státní
správy pro správní řízení ve věci stanovení dobývacího prostoru Mlékovice u Neveklova.
Předpoklad dokončení procesu EIA byl organizací uveden cca v polovině roku 2019, a proto
požádala OBÚ o prodloužení lhůty přerušení správního řízení ve věci nově do 31.12.2019.
OBÚ po posouzení skutečností uvedených v cit. žádosti organizace o prodloužení lhůty
stanovené pro přerušení správního řízení ve věci stanovení dobývacího prostoru Mlékovice
u Neveklova usnesením ze dne 19.12.2017 č.j. SBS 31262/2016/OBÚ-02/7 cit. žádosti vyhověl
a prodloužil dobu přerušení cit. správního řízení nově do 31.12.2019. Současně OBÚ organizaci
podle § 45 odst. 2 správního řádu vyzval, aby ve shora stanovené nové lhůtě odstranila podstatné
nedostatky cit. návrhu, a to tak, že ve smyslu § 28 odst. 1 písm. d) zákona č. 44/1988 Sb. doplní
návrh na stanovení dobývacího prostoru o následující doklady a dokumentaci:
•

•
•
•
•
•
•
•

Závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR k posouzení vlivů záměru dobývání
stavebního kamene ve stanovovaném dobývacího prostoru Mlékovice u Neveklova na životní
prostředí, vydané dle § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. (dále též jako „závazné stanovisko
EIA“).
Závazné stanovisko Ministerstva zemědělství ČR k návrhu na stanovení dobývacího prostoru
vydané dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.
Závazné stanovisko příslušného vodoprávního úřadu, tj. Krajského úřadu Středočeského
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, k návrhu na stanovení dobývacího prostoru
vydané dle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb.
Závazné stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství, k návrhu na stanovení dobývacího prostoru pro umístění stacionárního zdroje
znečišťování ovzduší vydané dle § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb.
Závazné stanovisko Městského úřadu Neveklov, stavebního úřadu, k návrhu na stanovení
dobývacího prostoru vydané dle § 84 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.
Stanovisko Městského úřadu Benešov, odboru výstavby a územního plánování, jakožto
dotčeného orgánu územního plánování, k návrhu na stanovení dobývacího prostoru vydané
ve smyslu § 27 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb.
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze,
územního pracoviště Benešov, k návrhu na stanovení dobývacího prostoru vydané dle § 77
odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.
Stanovisko Ministerstva obrany ČR, odboru ochrany územních zájmů a řízení programů
nemovité infrastruktury Praha, oddělení ochrany územních zájmů Praha, sekce ekonomické
a majetkové, k návrhu na stanovení dobývacího prostoru vydané ve smyslu § 27 odst. 1
zákona č. 44/1988 Sb.
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Stanoviska fyzických a právnických osob, jakožto účastníků řízení ve věci dle § 27 odst. 2 a 3
správního řádu, k návrhu na stanovení dobývacího prostoru vydaná ve smyslu § 27 odst. 5
zákona č. 44/1988 Sb.
Kopii příslušné části územně plánovací dokumentace vztahující se k území navrhovaného
dobývacího prostoru Mlékovice u Neveklova ve smyslu § 2 odst. 4 písm. j) vyhlášky
č. 172/1992 Sb.

Dne 3.4.2019 bylo na OBÚ doručeno a pod č.j. SBS 11790/2019/OBÚ-02 zaevidováno
oznámení Ministerstva životního prostředí ČR, odboru výkonu státní správy I, ze dne 1.4.2019
č.j. MZP/2019/500/730, ve kterém cit. dotčený orgán státní správy oznamuje, že proces EIA byl
v souladu s § 23 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb. na žádost organizace ukončen. Důvodem
cit. žádosti organizace o ukončení procesu EIA byla skutečnost, že organizace uvažovala o změně
technického a prostorového řešení cit. záměru. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že termín vydání
závazného stanovisko EIA k cit. záměru, kterým je nutné doplnit návrh na stanovení dobývacího
prostoru tak, jak je OBÚ požadováno ve výrokové části usnesení ze dne 19.12.2017 č.j.
SBS 31262/2016/OBÚ-02/7, není v současné době znám, neboť u Ministerstva životního prostředí
ČR v současné době k cit. záměru žádný proces EIA neprobíhá.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a také vzhledem k tomu, že organizace ani
v nově stanovené lhůtě pro přerušení správního řízení ve věci, tj. do 31.12.2019, na OBÚ nedoložila
výše uvedené podklady pro spolehlivé posouzení návrhu na stanovení dobývacího prostoru, které
OBÚ naposledy požadoval usnesením ze dne 19.12.2017 č.j. SBS 31262/2016/OBÚ-02/7 a jejichž
absence ve správním spisu ve věci OBÚ nadále brání v pokračování řízení ve věci, a že organizace
ani v uvedené lhůtě nepožádala OBÚ o nové prodloužení lhůty pro přerušení správního řízení
ve věci, OBÚ tímto usnesením toto správní řízení ve věci podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu
ve spojení s § 28 odst. 9 zákona č. 44/1988 Sb. zastavil.
Proto OBÚ rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

Poučení:
Proti tomuto usnesení může účastník řízení podle § 76 odst. 5 správního řádu za použití
§ 81 a násl. správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení k Českému
báňskému úřadu v Praze podáním u OBÚ, který toto usnesení vydal. Odvolání musí mít náležitosti
uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu, to znamená, že musí být z něj patrno, kdo jej činí, které věci
se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v odvolání jméno a příjmení, datum narození a místo
trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v odvolání svůj název
nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popř. jinou adresu
pro doručování.
Odvolání proti tomuto usnesení nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.
„otisk úředního razítka“

Ing. Dalibor Tichý
předseda úřadu
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Rozdělovník k č.j. SBS 31262/2016/OBÚ-02/10:
I. Účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (obdrží do datové schránky):
GET s.r.o., Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ: 497 02 904
II. Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (obdrží veřejnou vyhláškou):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Město Neveklov, náměstí Jana Heřmana 80, 257 56 Neveklov, IČ: 002 32 386
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové, IČ: 421 96 451
Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, IČ: 708 89 953
Dvořák Josef, nar. 26.3.1957, Na Leškově 238, 257 56 Neveklov
Eisenreichová Růžičková Radka, nar. 24.5.1962, Ke Školce 209, 251 63 Strančice
Hlaváčková Marie, nar. 6.10.1960, Hrubínova 1850, 256 01 Benešov
Hradecký Ivan, nar. 15.11.1953, Lipka 11, 257 56 Neveklov
Hradecká Jiřina, nar. 5.3.1955, Běluňská 1973/38, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
Jordán Miroslav, nar. 18.11.1950, Vlkova 811/33, Žižkov, 130 00 Praha 3
Jordánová Marcela, nar. 10.1.1977, U Stadionu 1215, 432 01 Kadaň
Marešová Radka, nar. 25.7.1970, Chvojínek 4, 257 56 Neveklov
Růžička Tomáš, nar. 16.9.1962, č. p. 104, 742 51 Mošnov
Růžičková Ivana, nar. 23.2.1966, Zapova 602, 256 01 Benešov
Soper Bohuslav, nar. 1.5.1969, M. Kudeříkové 1574, 256 01 Benešov
Šabat Petr, nar. 2.10.1981, č. p. 137, 256 01 Václavice
Toman Jiří, nar. 28.9.1955, Příkopy 1103, 547 01 Náchod
Toman Vladimír, nar. 18.3.1950, Běloveská 1597, 547 01 Náchod
Tůma Josef, nar. 25.7.1940, č. p. 12, 256 01 Chlístov
Tůma Václav, nar. 25.7.1940, č. p. 27, 256 01 Chlístov
Vilímek Miroslav, nar. 15.3.1955, Chvojínek 22, 257 56 Neveklov
Zídková Lidmila, nar. 1.10.1947, č. p. 47, 256 01 Chrášťany
Zoubek Václav, nar. 1.10.1947, Za Radnicí 245, 257 56 Neveklov

III. Dotčené orgány státní správy (obdrží na vědomí do datové schránky):
1.

Městský úřad Neveklov, stavební úřad, náměstí Jana Heřmana 80, 257 56 Neveklov,
IČ: 002 32 386

2.

Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo náměstí 100,
256 01 Benešov, IČ: 002 31 401
Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov,
IČ: 002 31 401
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11,
150 21 Praha 5, IČ: 708 91 095

3.
4.
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Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Benešov,
Černoleská 2053, 256 01 Benešov, IČ: 710 09 159
6. Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, IČ: 001 64 801
7. Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy I, Vršovická 65, 100 10
Praha 10, IČ: 001 64 801
8. Ministerstvo zemědělství ČR, sekce lesního hospodářství, odbor hospodářské úpravy a ochrany
lesů, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 000 20 478
9. Ministerstvo obrany ČR, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité
infrastruktury Praha, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Sekce ekonomická
a majetková, Hradební 12/772, 110 05 Praha 1, IČ: 601 62 694
10. Ústav archeologické památkové péče Středních Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10,
IČ: 492 76 433

