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Podnět „Lom Ouštice, oznámení protiprávního jednání“

Dne 12.3.2020 byl Českým báňským úřadem v Praze na Obvodní báňský úřad pro území
Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) postoupen Váš podnět ze dne
9.3.2020, který byl OBÚ zaevidován pod č.j. SBS 09971/2020/OBÚ-02. V cit. podnětu poukazujete
na neplnění podmínek rozhodnutí o povolení hornické činnosti v lomu Ouštice vydaného Obvodním
báňským úřadem v Kladně dne 3.12.1997 pod č.j. 5255/97/511.4/Vč/St a dále na provádění těžby
mimo hranice povolené hornické činnosti.
V této souvislosti Vám sdělujeme následující:
OBÚ se Vaším shora uvedeným podnětem zabýval, přičemž provedl přezkoumání
skutečných těžebních postupů v lomu Ouštice (dobývací prostor Chrášťany) ve vztahu k platné
dokumentaci „Kamenolom Ouštice, 1. Plán otvírky, přípravy a dobývání“ vypracované v dubnu
1997 (dále jen „POPD“), povolené rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Kladně ze dne
3.12.1997 č.j. 5255/97/511.4/Vč/St a z ní vyplývajících platných těžebních postupů.
Při výše uvedené kontrole bylo zjištěno, že těžební činnost probíhá uvnitř dobývacího
prostoru Chrášťany a na pozemcích, které jsou ve vlastnictví organizace, avšak v severovýchodní
a východní části cit. lomu probíhá těžba již mimo hranice povolené hornické činnosti.
Na základě výše uvedené zjištěné skutečnosti OBÚ ve smyslu § 42 odst. 2 písm. b) zákona
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších
předpisů, vydal dne 16.4.2020 závazný příkaz, kterým byla organizaci KAMENOLOMY ČR s.r.o.,
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se sídlem Polanecká 849, 721 00 Ostrava – Svinov, IČ: 494 52 011 (dále jen „organizace“),
s okamžitou platností zastavena část provozu lomu Ouštice, týkajícího se provádění hornické
činnosti (otvírky, přípravy a dobývání) mimo hranice povolené hornické činnosti. Dále bylo
organizaci v cit. závazném příkazu mj. uloženo provést aktuální zaměření skutečného stavu
těžebních postupů v kamenolomu Ouštice a zaslat na OBÚ aktuální mapovou dokumentaci lomu
Ouštice, jakožto podklad pro další šetření Vašeho podnětu.
S ohledem na Vámi požadované prošetření plnění podmínek daných rozhodnutím
Obvodního báňského úřadu v Kladně ze dne 3.12.1997 č.j. 5255/97/511.4/Vč/St dále OBÚ sděluje,
že kontrolu na dodržování podmínek cit. rozhodnutí o povolení hornické činnosti v lomu Ouštice
OBÚ provede neprodleně poté, co budou zrušena opatření vyvolaná epidemií koronaviru, která
v současné době omezují kontrolní činnost OBÚ na provozovnách těžebních organizací.
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