OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD
PRO ÚZEMÍ KRAJŮ JIHOMORAVSKÉHO A ZLÍNSKÉHO

V Brně dne 30.8.2018

Č.j. SBS 26587/2017/OBÚ-01/6
Výzva

k písemnému vyjádření k podkladům rozhodnutí, ve věci stanovení dobývacího prostoru
Smolín.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského dává možnost
účastníkům řízení ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, vyjádřit se k novým podkladům rozhodnutí a to ve výrokové části
a odůvodnění navrženého rozhodnutí, ve věci stanovení dobývacího prostoru Smolín a
zároveň účastníky řízení vyzývá k písemnému vyjádření v uvedené věci v termínu do
30.9.2018.

K O N C E P T
ROZHODNUTÍ A ODŮVODNĚNÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského jako věcně
příslušný orgán státní báňské správy podle ustanovení § 41 odst. 2 písm. a) zákona č. 61/1988
Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a
místně příslušný podle ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu
organizace a v návaznosti na předchozí souhlas Ministerstva životního prostředí ke stanovení
dobývacího prostoru Smolín vydaného podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o
ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů, dne 22.11.2007, č.j.
560/3051/2007, organizaci
PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o.
Němčičky 94, Němčičky, PSČ 664 66
IČ: 26041782
stanoví dobývací prostor SMOLÍN, evidenční číslo 7 1188, o plošném obsahu na povrchu
0,41776975 km2, pro dobývání výhradního ložiska vyhrazeného nerostu živce Smolín –
Žabčice, evidenční číslo ložiska B3 262400.
Hranice dobývacího prostoru Smolín tvoří na povrchu nepravidelný 10-ti úhelník
s přímými stranami o vrcholech 1 až 10 s vrcholy určenými souřadnicemi v platném
souřadnicovém systému JTSK.
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Plošný obsah dobývacího prostoru Smolín se dělí dle katastrálních území dotčených
obcí takto:
Obec Pohořelice (ZÚJ 584801), katastrální území Smolín (kód k.ú. 751090), podíl
plochy dobývacího prostoru v katastrálním území je 0,2712910 km2.
Obec Žabčice (ZÚJ 584231), katastrální území Žabčice (kód k.ú. 794121), podíl
plochy dobývacího prostoru v katastrálním území je 0,1464788 km2.
Seznam souřadnic vrcholů stanoveného dobývacího prostoru Smolín na povrchu
vrchol
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

X
1 180 720.00
1 181 186.00
1 181 372.00
1 181 301.00
1 181 617.00
1 181 539.00
1 181 505.00
1 181 492.00
1 181 585.00
1 181 405.00

Y
604 246.50
603 770.00
603 476.00
603 146.60
602 974.00
603 393.00
603 572.00
603 651.00
604 110.00
604 195.00

Dobývací prostor je pod povrchem omezen svislými rovinami vedenými povrchovými
hranicemi k bázi výhradního ložiska. Hloubkové ohraničení dobývacího prostoru je stanoveno
geologickou bází výhradního ložiska.
Termín započetí dobývání se stanoví takto: do tří let od nabytí právní moci rozhodnutí
o povolení hornické činnosti.
Dobývací prostor Smolín se nachází na katastrálním území Smolín na rozloze
0,2712910 km2 a na katastrálním území Žabčice na rozloze 0,1464788 km2 a to na pozemcích
 v katastrálním území Smolín, (751090) p.č. 2129, 2213, 2319, 2455, 2456, 2517, 2574,
2605, 2607, 2192, 2211, 2233, 2318, 2320, 2458, 2515, 2321, 2322, 2454, 2457, 2518,
2516, 2519, 2520, 2576, 2521, 2522, 2523, 2524, 2577, 2573, 2644, 2575, 2578, 2606,
2608, 2642 a 2643,
 v katastrálním území Žabčice, (794121) p.č. 1326/22, 1326/24, 1326/25, 1326/27,
1326/28, 1326/30, 1326/31, 1326/33, 1326/91, 1326/34, 1326/36, 1326/37, 1326/90,
1326/38, 1326/41, 1326/42, 1326/44, 1326/45, 1326/46, 1326/49, 1326/50, 1326/55,
1326/88, 1326/89, 1326/92, 1326/93, 1326/94, 1328/16, 1329/60, 1329/66, 1326/95,
1328/14, 1329/64, 1328/15, 1329/65, 1328/23, 1329/73, 1329/42, 1329/43, 1329/44,
1329/45, 1329/46, 1329/48, 1329/49, 1329/50, 1329/51, 1329/52, 1329/53, 1329/54,
1329/55, 1329/56, 1329/57, 1329/58, 1329/59, 1329/61, 1329/62, 1329/63, 1326/54,
1326/90, 1326/91, 1328/1, 1329/13, 1328/17, 1328/18, 1328/19, 1328/20, 1328/21,
1328/22, 1329/72, 1329/66, 1329/73, 1329/67, 1330/17, 1329/69, 1329/70, 1329/71 a
1329/68.
Návrh na stanovení dobývacího prostoru Smolín, ev. č. 7 1188, byl projednán se všemi
známými účastníky řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) a § 27 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kterými jsou:
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1) PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o., se sídlem: č.p. 94, 664 66 Němčičky, IČ:
26041782 zastoupeny společností GET s.r.o., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Perucká
2540/11a, PSČ 120 00, IČ: 49702904.
2) Biskupství Brněnské, Petrov 269/8, Brno-město, 602 00 Brno
3) Blaha Antonín, Smolín 37, 691 23 Pohořelice
4) Blahová Eva, Smolín 37, 691 23 Pohořelice
5) Brabcová Drahomíra, Smolín 18, 691 23 Pohořelice
6) Hlaváčková Marie, č. p. 131, 66463 Žabčice
7) Cigáňová Marie, Okrouhlá 368/20, 625 00 Brno-Bohunice
8) Czarkowská Dana, Nové sady 676/4, 602 00 Brno
9) Čapková Milada PhDr., Sirotkova 249/25, 616 00 Brno - Žabovřesky
10) Čermák František Mgr., U Rybníka 42, 664 63 Žabčice
11) Čermáková Alenka, U Rybníka 42, 664 63 Žabčice
12) České štěkopísky spol. s r.o., Cukrovarská 34/41, 196 00 Praha 9
13) Čtverák František, Luční 168, 666 03 Hradčany
14) Čtveráková Zdeňka, Tišnovská 118, 666 03 Hradčany
15) Doležalová Eva, Na Valtické 661/31, 691 41 Břeclav – Charvátská Nová Ves
16) Drobiličová Božena, Znojemská 53, 1691 23 Pohořelice
17) Egert Miroslav Ing., Cvrčovice 18, 4691 23 Pohořelice
18) Filipiak Lenka, Žižkova 319/2, 35101 Františkovy Lázně
19) Gregor Rudolf, Kopeček 76, 64 63 Žabčice
20) Hrabovský Josef MUDr., Smolín 24, 691 23 Pohořelice
21) Jakubčík Jan, U Rybníka 28, 664 63 Žabčice
22) Jančaříková Jana, U Rybníka 34, 664 63 Žabčice
23) Jindrák Aleš, Jaromírova 531/9, 128 00 Praha 2
24) Jung Kamil, Záhumní 961, 69102 Velké Bílovice
25) Juračková Marcela, Horní 121, 259 01 Votice
26) Kahounová Libuše, Vrchotovy Janovice 101, 257 53 Vrchotovy Janovice
27) Karpe Pavel, Zikova 2104/4, 628 00 Brno-Líšeň
28) Karpe Roman, Charbulova 248/14, 618 00 Brno - Černovice
29) Karpová Marie, Charbulova 248/14, 618 00 Brno - Černovice
30) Kelbl František, U Hřiště 397, 664 63 Žabčice
31) Kelbl Vladimír, Přísnotická 162, 664 63 Žabčice
32) Kelblová Žofie, Přísnotická 162, 664 63 Žabčice
33) Kišová Eva, nám. Svobody 21, 691 42 Valtice
34) Klement Karel, U Rybníka 50, 664 63 Žabčice
35) Klementová Libuše, U Rybníka 50, 664 63 Žabčice
36) Klementová Olga, Alšova 610, 667 01 Židlochovice
37) Komárková Hana, Nádražní 290, 664 63 Žabčice
38) Kopřivová Ludmila, Nádražní 180, 664 63 Žabčice
39) Koubek Zdenek Ing., Zahradní 1228, 691 23 Pohořelice
40) Krejčiřík Josef, Hornická 953, 666 03 Tišnov
41) Kroupová Hana, Na Dílech 427, 664 63 Žabčice
42) Kykrychová Vladimíra, U Rybníka 454, 664 63 Žabčice
43) Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové
44) Ludvíková Dana, Hřbitovní 279, 664 63 Žabčice
45) Mahovská Marie, Přibická 242, 664 63 Žabčice
3

K č.j. SBS 26587/2017/OBÚ-01/6

46) Malichová Ladislava, Zemědělská 369, 664 63 Žabčice
47) Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno - Černá Pole
48) Menšík David, Křížkovského 578/27, 603 00 Brno
49) Menšíková Zdenka, Tichá 264, 664 63 Žabčice
50) Měřínský František, Hlavní 222, Rajhradice, 664 61 Rajhrad
51) Měřínský Jaroslav, Nádražní 215, 664 63 Žabčice
52) Měřínský Stanislav, Mládeže 2568, 390 02 Tábor
53) Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
54) Minařík Miroslav, U Rybníka 20, 664 63 Žabčice
55) Minařík Rudolf, U Rybníka 138, 664 63 Žabčice
56) Nevěděl Dalibor, Nádražní 187, 664 63 Žabčice
57) Novák Pavel Ing., Unkovice 16, 664 63 Žabčice
58) Novotný Jan, Přísnotická12, 664 63 Žabčice
59) Obec Žabčice, Kopeček 4, 664 63 Žabčice
60) Pachlová Marie, Vodní 420, 664 62 Hrušovany u Brna
61) Pařil Vlastimil, Smolín 19, 691 23 Pohořelice
62) Páviš Jiří, Horní Lhota 87, 678 01 Blansko
63) Páviš Pavel, Přibice 72, 691 24 Přibice
64) Pekárková Ivana, Vodní 232, 664 62 Hrušovany u Brna
65) Pelikán Jaroslav, U Rybníka 46, 664 63 Žabčice
66) Peterka Milan, Smolín 74, 691 23 Pohořelice
67) Peterková Dana, Komenského 14, 664 56 Blučina
68) Petržela Jiří, Barvy 765/16, 638 00 Brno - Lesná
69) Plaček Jan Ing. Ph.D., Majerského 2035/15, Chodov, 149 00 Praha 4
70) Plačková Vladimíra Mgr., Xaverov č.p. 8, 285 01 Xaverov
71) Pleva Petr, Čápkova 34/31, 602 00 Brno 2
72) Polívková Marie, Holubice 203, 683 51 Holubice
73) Pospíšil Luboš, Přísnotická 18, 664 63 Žabčice
74) Přecechtělová Zdeňka, Kotlářská 31, 602 00 Brno
75) Radl Roman, Plachtova 621/22, 638 00 Brno -Lesná
76) SD Projekty Moravia s.r.o., Železná 505/26, Horní Heršpice, 619 00 Brno
77) Sehnalová Renata, Zadní 212, 691 26 Pouzdřany
78) Schmidtová Jarmila, Štursova 717/12, 400 01 Ústí nad Labem
79) Skoupá Mirka, Hřbitovní 316, 664 63 Žabčice
80) Smetanová Olga, Hodakova 626/37a, 664 41 Troubsko
81) Smolová Alena, Legionářská 391, 667 01 Židlochovice
82) Sosnar Miroslav, Havlíčkova 393, 667 01 Židlochovice
83) Soukal Karel, U Rybníka 21, 664 63 Žabčice
84) Soukalová Marta, U Rybníka 21, 664 63 Žabčice
85) Statek Pohořelice, spol. s r.o., Vídeňská 702, 69123 Pohořelice
86) Statní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov,
IČO:01312774, ID Datové schránky: z49per3;
87) Svoboda Josef, Kojatice 63, 675 32 Třebelovice
88) Šafařík Josef a Marie, U Rybníka 31, 664 63 Žabčice
89) Šperková Marta, Přísnotice 182, 664 63 Žabčice
90) Špigel Marek Ing., Sobotovice č.p.184, 664 87 Sobotovice
91) Špigel Roman, Městečko 70, 691 63 Velké Němčice
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92) Štrublíková Antonie, U Hřiště 196/11, 625 00 Brno - Starý Lískovec
93) Tichá Alena, Hlavní 29, Vojkovice, 667 01 Židlochovice
94) Tvole Pavla, Koterovská 827/44, Plzeň 2 - Slovany – Východní Předměstí, 326 00
Plzeň (dříve Lenerová, vlastník parcely 1329/43, k.ú. Žabčice, změnila adresu z
původní adresy: Sady Pětatřicátníků 7/20, 301 00 Plzeň 3);
95) Tříletá Jaroslava, Mikulčická 1078/8, 627 00 Brno -Slatina
96) Urbánek Jan, U Rybníka 100, 664 63 Žabčice
97) Urbánek Jindřich, U Rybníka 22, 664 63 Žabčice
98) Urbánková Šárka, U Rybníka 22, 664 63 Žabčice
99) Vala Jiří JUDr., Průmyslová 479, 664 63 Žabčice
100)
Valová Marie PhDr., Průmyslová 479, 664 63 Žabčice
101)
Valášková Miroslava, Příční 244, 664 63 Žabčice
102)
Veithová Jitka Mgr., Přísnotická 497, 664 63 Žabčice
103)
Voda Stanislav, Medlov 226, 664 66 Němčičky u Židlochovic
104)
Volcová Jitka, Francouzská 423/93, 602 00 Brno 2
105)
Vondráček Jan, Hřbitovní 334, 664 63 Žabčice
106)
Vyhnálková Jarmila, U Rybníka 37, 664 63 Žabčice
107)
Zemánková Zdeňka, Tišnovská 118, 666 03 Hradčany
108)
Zezulová Jana, U Rybníka 411, 664 63 Žabčice
109)
Zhořová Božena, Nádražní 271, 664 63 Žabčice
110)
Zvonek Josef, U Rybníka 47, 664 63 Žabčice
111)
Zvonek Josef, U Rybníka 38, 664 63 Žabčice
112)
Zvonková Alena, U rybníka 38, 664 63 Žabčice
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského podle § 28 odst. 8 zákona
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, rozhodl o námitkách účastníků řízení takto:
a) Zamítl námitku Mendelovy univerzity v Brně, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00
Brno, IČ: 62156489, Školní zemědělský podnik Žabčice, pana JUDr. Jiřího Valy, nar.
16.11.1943, Průmyslová 479, 664 63 Žabčice a PhDr. Marie Valové, nar. 9.6.1947,
Průmyslová 479, 664 63 Žabčice, pana Ing. Igora Nováka, nar. 23.11.1952, Dunajská
186/9, 625 00Brno – Starý Lískovec, pana Luboše Pospíšila, nar. 11.9.1968, Přísnotická
18, 664 63 Žabčice, paní Hany Komárkové, nar. 24.4.1972, Nádražní 290, 664 63
Žabčice, paní Dany Ludvíkové, nar. 26.1.1959, Hřbitovní 279, 664 63 Žabčice, paní
Mirky Skoupé, nar. 1.6.1965, Hřbitovní 316, 664 63 Žabčice, paní Hany Kroupové, nar.
30.10.1959, Na Dílech 427, 664 63 Žabčice, paní Mgr. Jitky Veitové, nar. 19.9.1963,
Přísnotická 497, 664 63 Žabčice, paní Šárky Urbánkové, nar. 15.9.1966, U Rybníka 22,
664 63 Žabčice, paní Libuše Klementové, nar. 29.6.1949, U Rybníka 50, 664 63 Žabčice,
pana Jindřicha Urbánka, nar. 1.4.1970, U Rybníka 22, 664 63 Žabčice, pana Karla
Klementa, nar. 11.8.1946, U Rybníka 50, 664 63 Žabčice, paní Jany Zezulové, nar.
17.8.1949, U Rybníka 546, 664 63 Žabčice, paní Marie Pachlové, nar. 29.6.1944, Vodní
420, 664 62 Hrušovany u Brna, paní Aleny Zvonkové, nar. 4.1.1965, U Rybníka 38, 664
63 Žabčice, pana Josefa Zvonka, nar. 6.4.1961, U Rybníka 38, 664 63 Žabčice, pana
Josefa Zvonka nar. 2.11.1931, U Rybníka 47, 664 63 Žabčice, paní Renaty Sehnalové,
nar. 3.11.1964, Zadní 212, 691 26 Pouzdřany, paní Vladimíry Plačkové, nar. 20.12.1963,
Majerského 2035/15, 149 00 Praha 11, paní Alenky Čermákové, nar. 5.10.1940, U
Rybníka 42, 664 63 Žabčice, paní Evy Kišové (Novákové), nar. 8.6.1961, K Lesíku 805,
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691 42 Valtice, pana Jiřího Paviše, nar. 5.10.1936, Horní Lhota 87, 678 01 Blansko, pana
Pavla Paviše, nar. 2.8.1959, Přibice 72, 691 24 Přibice, paní Jaroslavy Tříleté, nar.
21.4.1958, Mikulčická 1078/8, 627 00 Brno Slatina, pana Petra Plevu, nar. 12.6.1983,
Čápkova 34/31, 602 00 Brno 2, pana Ivana Charouze, nar. 27.2.1970, Tichá 249, 664 63
Žabčice, pana Ing. Františka Čtveráka, nar. 2.5.1946, Tišnovská 118, 666 03 Hradčany Tišnov 3, pana Ing. Zdenka Koubka, nar. 17.10.1945, Zahradní 1228, 691 23 Pohořelice,
paní Pavly Tvole, nar. 10.8.1965, Koterovská 827/44, 326 00 Plzeň a pana Jaroslava
Pelikána, nar. 15.11.1975, U Rybníka 46, 664 63 Žabčice se stanovením dobývacího
prostoru a povolením hornické činnosti na pozemku, který je v jejich vlastnictví, neboť
v řízení o stanovení dobývacího prostoru se nejedná o povolení hornické činnosti, které je
předmětem jiného správního řízení a povolení takové činnosti je podmíněno souhlasem
vlastníka pozemku, jiné důvody nesouhlasu v námitkách uvedených účastníků nejsou
uvedeny.
b) Zamítl námitku, označenou jako stanovisko Mendelovy univerzity v Brně, Školní
zemědělský podnik Žabčice, ze dne 24.1.2012, č.j. 1519/2012-43645, protože stanovení
dobývacího prostoru není zásahem do záboru zemědělské půdy.
c) Zamítl námitky paní Aleny Zvonkové, nar. 4.1.1965, U Rybníka 38, 664 63 Žabčice, pana
Josefa Zvonka, nar. 6.4.1961, U Rybníka 38, 664 63 Žabčice, pana Jana Jakubčíka, nar.
21.1.1961, U Rybníka 28, 664 63 Žabčice, JUDr. Jiřího Valy, nar. 16.11.1943,
Průmyslová 479, 664 63 Žabčice a PhDr. Marie Valové, nar. 9.6.1947, Průmyslová 479,
664 63 Žabčice, paní Šárky Urbánkové, nar. 15.9.1966, U Rybníka 22, 664 63 Žabčice,
pana Karla Klementa, nar. Karla Klementa, nar. 11.8.1946, U Rybníka 50, 664 63 Žabčice
a Marty a Karla Soukalových, (Marta Soukalová, nar. 2.11.1951 a Karel Soukal, nar.
3.7.1945), oba bydlištěm U Rybníka 21, 664 63 Žabčice, uvedených v připomínkách
k návrhu na stanovení dobývacího prostoru Smolín, s tím, že stanovením dobývacího
prostoru není pozemek zatížen břemenem nemožnosti využívání k zemědělským účelům.
d) Zamítl námitku nesouladu stanovení dobývacího prostoru Smolín s územním plánem obcí
Žabčice a Unkovice a města Pohořelice, kterou podala Mendelova univerzita v Brně,
Školní zemědělský podnik Žabčice, dne 12.3.2013, protože se nejedná o zásah do práv
vlastníka pozemku a soulad s územním plánem je potvrzen orgánem územního plánování,
Odborem územního plánování a Stavebním úřadem, Městského úřadu Židlochovice, ze
dne 18.8.2010, č.j. OÚPSÚ/9992/10-Ka JID 18518/2010/Muži, resp. ze dne 13.3.2013,
č.j. OÚPSÚ/2922/2013/Ka, dále je vypořádán podmínkou v tomto rozhodnutí dle
závazného stanoviska Městského úřadu Pohořelice, č.j. MUPO 07599/2014, ze dne
23.4.2014. Splnění podmínek dle zákona č. 114/1992 Sb., je potvrzeno Odborem
životního prostředí, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, ze dne 10.6.2010, č.j. JMK
84176/2010 a ze dne 17.2.2010, č.j. JMK 20374/2010, Odborem životního prostředí,
Městského úřadu Židlochovice, ze dne 21.6.2010, č.j. OZP/8922/10/Ve, Odborem
životního prostředí, Městského úřadu Pohořelice, ze dne 24.6.2010, č.j.
MUPOD18539/2010. Podkladové rozhodnutí pro živcovou surovinu vydalo Ministerstvo
průmyslu a obchodu dne 8.2.2013, č.j. 1506/2012/31100, PID MIPOX01OGC50.
e) Zamítl námitky vlastníků pozemků: paní Zdeňky Čtverákové, paní Zdeňky Zemánkové a
pana Františka Čtveráka ze dne 11.6.2018 (evidované pod č.j. 18507/2018, 18506/2018 a
18505/2018).
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f) Zamítl námitky vlastníka pozemku paní Aleny Smolové ze dne 25.6.2018 (evidované pod
č.j. 21848/2018) a vlastníka pozemku společnosti SD Projekty Moravia s.r.o. ze dne
4.6.2018 (evidované pod č.j. 23131/2018).
g) Zamítl nesouhlas společnosti PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o., se sídlem: č.p. 94, 664
66 Němčičky, IČ: 26041782, který je uveden v protokolu z ústního jednání konaného dne
14.6.2018.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského stanoví podle ustanovení
§ 28 odst. 8 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, následující podmínky:
1) Organizace bude při povolené hornické činnosti na výhradním ložisku Smolín - Žabčice
získávat živce vhodným technologickým procesem.
2) Organizace nebude vytěženou živcovou surovinu prodávat k účelům ve stavebním
průmyslu, ani k jiným účelům, při nichž by byla surovina ztracena nebo znehodnocena.
3) Pokud se organizaci nepodaří zajistit odbyt vytěžené živcové suroviny dle předcházející
podmínky, uskladní ji vhodným způsobem, zamezujícím ztrátám a znehodnocení suroviny
a o tomto uskladnění povede řádnou evidenci.
4) Na základě ustanovení § 11 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění
pozdějších předpisů, je organizace povinna vypořádat návratnost v minulosti
vynaložených prostředků ze státního rozpočtu na geologicko průzkumné práce ve výši
155 800,- Kč (stopadesátpěttisícosmset korun) na příjmový účet Ministerstva životního
prostředí vedený u ČNB Praha 1. Číslo účtu 19-7628001/0710, a to do 30 dní po nabytí
právní moci rozhodnutí vydaného Obvodním báňským úřadem pro území krajů
Jihomoravského a Zlínského, o stanovení dobývacího prostoru Smolín. Před provedením
platby organizace ověří, zda nedošlo ke změně čísla účtu. Číslo ložiska bude uvedeno
jako variabilní symbol.
5) Organizace v připravovaném plánu otvírky, přípravy a dobývání v dobývacím prostoru
Smolín zohlední podmínky stanovené v souhlasném stanovisku Krajské hygienické
stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábková 4, 602 00 Brno 2, č.j.
52/2010/BV/HP, ze dne 23.6.2010.
6) Organizace v připravovaném plánu otvírky, přípravy a dobývání zohlední podmínku, že
odpady vzniklé při realizaci plánu otvírky, přípravy a dobývání v dobývacím prostoru
Smolín, budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech, v platném znění a bude splněna povinnost původce odpadů v souladu s § 16
citovaného zákona.
7) Navržený vrt pro zásobování zařízení dobývacího prostoru užitkovou vodou a
technologickou vodou je podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. j) vodního zákona vodním
dílem, ke kterému je nezbytné stavební povolení ve smyslu ustanovení § 15 vodního
zákona a povolení k odběru podzemních vod ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 písm. b)
bodu 1 vodního zákona. Vodoprávní řízení o povolení ke stavbě studny a k odběru
podzemních vod bude zahájeno na návrh žadatele podáním u věcně a místně příslušného
správního úřadu, až po pravomocném stanovení dobývacího prostoru Smolín.
8) Organizace v předstihu 30 dnů písemně ohlásí zahájení zemních prací Archeologickému
ústavu AV ČR, Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno a umožní v jejím prostoru provedení
záchranného archeologického výzkumu (ZAV). Archeologický výzkum se provádí na
základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a institucí oprávněnou ZAV, a to v
7
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9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)
18)

19)
20)

21)

22)

podmínkách zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
V případě záboru zemědělské půdy organizace provede na dotčených plochách podrobný
pedologický průzkum (včetně kartografické interpretace půdních představitelů), který je
nutný pro výpočet skrývky zejména orničních horizontů, podorničních humusových
horizontů, případně hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin.
Mocnost skrývky bude vyznačena a zhodnocena ve vypracovaném plánu otvírky, přípravy
a dobývání ložiska, v dobývacím prostoru Smolín.
Organizace v plánu otvírky, přípravy a dobývání ložiska, zohlední těžbu jednotlivých
frakcí živcové suroviny ve smyslu ustanovení § 30 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a
využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Organizace bude preferovat těžbu pouze suchou cestou, tj. na bázi cca 198 – 200 m n. m.,
případná těžba pod úrovní hladiny podzemní vody v rámci výše uvedené těžební báze
(zejména v severozápadní části dobývacího prostoru) může být uskutečněna pouze na
základě specifikovaných opatřeních a podmínek vyplývajících ze speciálního
hydrogeologického průzkumu.
Po provedení hydrogeologického jímacího vrtu budou provedeny čerpací a stoupací
zkoušky za účelem posouzení vydatnosti zdroje a na tomto základě bude stanoveno
maximální odebírané množství vody v takové výši, aby nedošlo ke změně vydatnosti
žádného okolního zdroje podzemní vody.
Organizace při zpracování plánu otvírky, přípravy a dobývání ložiska ve fázi projektu
zohlední a zdůvodní podmínky stanovené v souhlasném stanovisku k posouzení vlivů na
provedení záměru, č. j. 84214/ENV/10, ze dne 17.12.2010, vydané Ministerstvem
životního prostředí, Vršovická 65, 100 10, Praha 10-Vršovice.
Organizace bezprostředně za hranicí plochy těžby v hranici dobývacího prostoru vybuduje
při skrývkových pracích ochranný val ze zeminy. Val bude vysoký 2 m, v koruně široký 2
m a v základnici široký 6 m. Sklon svahů bude 1:1. Před valem bude vyhlouben příkop
hluboký 0,5 m a široký 0,3 m, v prostoru za valem (směrem k plynovodům) nebudou
prováděny žádné další zemní práce ani se zde nebude pohybovat těžká mechanizace.
V rámci projektové přípravy bude vyřešeno nakládání s odpadními technologickými
vodami z praní natěžené suroviny.
Organizace při zpracování plánu otvírky, přípravy a dobývání ložiska ve fázi projektu
doplní informaci o převažujícím větrném proudění v lokalitě (větrná růžice).
Organizace zkontroluje správnost údajů (data z gridu 1x1 km) o oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší, které jsou použity v rozptylové studii. Data o kvalitě ovzduší jsou ze
strany ČHMÚ každoročně aktualizována. Kontrolovat správnost údajů starých cca 10 let
nemá ve fázi stanovení DP smysl.
Po stanovení dobývacího prostoru a před vypracováním plánu otvírky, přípravy a
dobývání bude proveden doplňující geologický průzkum.
Bude preferována těžba pouze suchou cestou, tj. na bázi cca 198 - 200 m. n. m. Případná
těžba pod úrovní hladiny podzemní vody v rámci výše uvedené těžební báze (zejména v
severozápadní části dobývacího prostoru) může být uskutečněna pouze na základě
specifikovaných
opatřeních
a
podmínkách
vyplývajících
ze
speciálního
hydrogeologického průzkumu.
Možnost jímání podzemní vody na úpravu suroviny praním musí být podložena
speciálním hydrogeologickým průzkumem a vycházet ze specifikovaných opatřeních a
podmínek stanovených tímto průzkumem.
Po provedení hydrogeologického jímacího vrtu budou provedeny čerpací a stoupací
8
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23)
24)

25)
26)

zkoušky za účelem posouzení vydatnosti zdroje, a na tomto základě bude stanoven
maximální odebírané množství vody v takové výši, aby nedošlo ke změně vydatnosti
žádného okolního zdroje podzemní vody.
Bude provedena evidence jímacích objektů v okolí ložiska a bude navržen monitorovací
systém (výběr studní a četnost sledování). Monitoring bude zahájen před otvírkou ložiska.
Před zahájením těžby bude provedeno autorizované měření koncentrace prachu v ovzduší
(PM10, PM2,5) v nejbližších zónách obytné výstavby (imisní limit) a hlukového pozadí v
nejbližších chráněných venkovních prostorách staveb.
Po vytěžení surovin budou plochy povrchové těžby postupně rekultivovány a navráceny
do přírodního stavu jako plochy krajinné zeleně a vodní plochy.
Sanace a rekultivace proběhnou v DP dle dokumentu „Souhrnný plán sanace a rekultivace
DP Smolín na ložisku živcové suroviny Smolín Žabčice, zpracovatel GET s.r.o.,
č.zak.9/39, datum červen 2010“ a tedy:
1. po vytěžení surovin budou plochy postupně rekultivovány a sanovány do přírodního
stavu jako plochy krajinné zeleně a vodní plochy,
2. v plochách krajinné zeleně bude vytvořen travní porost s prvky rozptýlené zeleně,
3. dřeviny (stromy a keře) budou zaujímat cca 30% plochy,
4. dojde ke zvýšení biologické stability v území.
Odůvodnění

Žádost o stanovení dobývacího prostoru Smolín byla doručena Obvodnímu báňskému
úřadu v Brně dne 23.11.2010. Tímto dnem zahájil Obvodní báňský úřad v Brně řízení o
stanovení dobývacího prostoru Smolín. Žádost podala organizace GET s.r.o., Korunovační 29,
170 00 Praha, IČ: 49702904, na základě plné moci ze dne 3.5.2010, od organizace
PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o., Brno, Vídeňská 11/127, okres Brno – město, PSČ 619 00,
IČ: 26041782. Součástí žádosti byl rovněž výpis z obchodního rejstříku uvedených
společností, jejich oprávnění k hornické činnosti, jakož i osvědčení o odborné způsobilosti
báňského projektanta.
Podání žádosti předcházelo rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne
16.3.2010, č.j. 1251/560/09, kterým bylo stanoveno chráněné ložiskové území Smolín
k ochraně výhradního ložiska vyhrazeného nerostu živce Smolín – Žabčice B3 262400.
Před zahájením řízení a v jeho průběhu pověřená organizace doložila následující
vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy:
1) Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, odboru geologie, Vršovická 65, 100 10
Praha 10, o předchozím souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru
Smolín, č.j. 560/3051/2007, ze dne 22.11.2007. Rozhodnutí je souhlasné s podmínkami,
které budou plněny při výkonu hornické činnosti, tím že evidence nakládání s živcovou
surovinou bude součástí provozní dokumentace.
2) Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie, Vršovická 65, 100 10 Praha 10,
rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového území Smolín, č.j. 1251/560/09 ze dne
16.3.2010. Bez podmínek.
3) Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie, Vršovická 65, 100 10 Praha 10,
osvědčení o výhradním ložisku Smolín-Žabčice, č.j. 775/820/02 ze dne 5.12.2002. Bez
podmínek.
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4) Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie, Vršovická 65, 100 10 Praha 10,
rozhodnutí o schválení zásob výhradního ložiska vyhrazeného nerostu, č.j. 771/820/2002
ze dne 29.11.2002. Bez podmínek.
5) Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601
82 Brno, vyjádření z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., č. 114/1992 Sb., č.j. JMK
84176/2010 ze dne 10.6.2010. Bez podmínek.
6) Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601
82 Brno, stanovisko z hlediska § 77 odst. 4) písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., č.j. JMK
20374/2010 ze dne 17.2.2010. Bez podmínek.
7) Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábková 4, 602 00
Brno 2, souhlasné závazné stanovisko, č.j. 52/2010/BV/HP ze dne 23.6.2010. Podmínky
souhlasného stanoviska jsou vypořádány v podmínkách tohoto rozhodnutí jako podmínka
č. 5
8) Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00
Brno, souhlasné závazné stanovisko, č.j. 51258/ENV/10, 1569/560/10 ze dne 9.8.2010.
Podmínky souhlasného stanoviska jsou řešeny v podmínkách tohoto rozhodnutí jako
podmínka č. 1 až č. 4.
9) Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí, Masarykova 100, 667 01
Židlochovice, vyjádření, č.j. OZP/8922/10/Ve ze dne 4.6.2010. Podmínky souhlasného
stanoviska jsou řešeny v podmínkách tohoto rozhodnutí. Podmínky budou splněny v
rámci plánu otvírky, přípravy a dobývání. Součástí dokumentace návrhu je projekt
Souhrnného plánu sanace a rekultivace.
10) Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice,
vyjádření, č.j. OD/9321/2010 SO ze dne 9.7.2010. Podmínky souhlasného stanoviska jsou
řešeny v podmínkách tohoto rozhodnutí, jako podmínka č. 9.
11) Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice, vyjádření č.j.
MUPOD18539/2010 ze dne 24.6.2010. Podmínky souhlasného stanoviska jsou řešeny
v podmínkách tohoto rozhodnutí, kde bylo požádáno o souhlas z hlediska krajinného rázu,
vynětí z PUPFL a ZPF. Vodoprávní řízení o povolení studni a čerpání podzemních vod
bude řešeno v následujících správních řízeních.
12) Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice, vyjádření č.j.
MUPOD23938/2010 ze dne 1.9.2010. Návrh dobývacího prostoru Smolín je v souladu s
územně plánovací dokumentací. Jako vlastník pozemků v k.ú. Smolín, p.č. 2129, 2213,
2319, 2455, 2456, 2517, 2574, 2605 a v k.ú. Žabčice p.č. 1328/23, 1329/73, město
Pohořelice souhlasí se stanovením dobývacího prostoru Smolín. Bez podmínek.
13) Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice, souhlasné vyjádření, č.j.
MUPOD22530/2010 ze dne 14.7.2010. Bez podmínek.
14) Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 617 00 Brno, stanovisko, č.j. PM025560/2010203/Kr ze dne 12.7.2010. Bez podmínek.
15) Ředitelství silnic a dálnic ČR, odbor přípravy staveb Brno, Šumavská 33, 612 54 Brno,
vyjádření, č.j. 002918/10330/2010 ze dne 20.7.2010. Bez podmínek.
16) Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno, Šumavská 33, 612 54 Brno, vyjádření, č.j.
SB/21456/51000/2010 ze dne 20.7.2010. Bez podmínek.
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17) Ministerstvo dopravy, odbor silniční infrastruktury, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110 15 Praha 1, vyjádření, č.j. 469/2010-910-UPR/2, ze dne 27.7.2010.
Podmínky vyjádření byly vyřešeny na základě vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR,
správa Brno.
18) Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, vyjádření, č.j. 9217/2010 ze dne 10.8.2010. Bez
podmínek.
19) Lesy České republiky, s.p. lesní závod Židlochovice, stanovisko a vyjádření vlastníka
pozemků, č.j. 0001766/2010/4/43/817.5 ze dne 10.6.2010. Podmínky souhlasného
stanoviska jsou řešeny v podmínkách tohoto rozhodnutí.
20) Ministerstvo Obrany, vojenská ubytovací a stavební správa, Svatoplukova 2687/84,
615 00 Brno, vydala dne 23.6.2010 stanovisko č.j. 4415/2010-1383-ÚP-BR, kde jsou
stanoveny podmínky pro realizaci hornické činnosti v rámci plánu otvírky, přípravy a
dobývání.
21) Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce, stanovisko, ze
dne 21.6.2010. Podmínka souhlasného stanoviska je respektována v tomto rozhodnutí.
22) RWE Transgas Net, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8 P.O. BOX 22, 140 21 Praha 4Nusle, stanovisko, č.j. 857/10/OVP/Z ze dne 3.3.2010. Podmínky souhlasného stanoviska
jsou splněny a budou respektovány i v plánu otvírky, přípravy a dobývání, zvláště pak
podmínka, že jižní hranice dobývacího prostoru Smolín bude stanovena ve vzdálenosti
minimálně 20 m od půdorysu nejbližšího plynovodu. Podmínka byla splněna před
vydáním tohoto rozhodnutím.
23) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle,
vyjádření, č.j. 73465/10 ze dne 15.6.2010. Bez střetů zájmů.
24) E.ON Česká republika, s.r.o., technická evidence a dokumentace, F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, vyjádření č.j. E7456-Z051018951 ze dne 25.6.2010.
Podmínky byly zohledněny v rozhodnutí jako podmínky č. 17 a č. 18.
25) Souhlas Ministerstva životního prostředí, OVSS VII, ke stanovení dobývacího
prostoru Smolín podle § 6 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského
půdního fondu, v platném znění, ze dne 13.4.2011, č.j. 663/560/11 24944/ENV/11.
26) Stanovisko Pozemkového fondu České republiky ke stanovení dobývacího prostoru
Smolín ze dne 5.11.2010, č.j. PFCR 612562/2010 SŘ.
27) Stanovisko obce Žabčice ze dne 11.6.2010, zn: N 217/08, ve znění stanoviska ze dne
29.11.2011, které je bez podmínek souhlasné.
28) Stanovisko Odboru územního plánování a stavebního úřadu, Městského úřadu
Židlochovice, ze dne 18.8.2010, č.j. OÚPSÚ/9992/10-Ka JID 18518/2010/Muži, které je
podmínečně souhlasné, podmínky jsou uvedeny ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
29) Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10, Praha 10-Vršovice, souhlasné
stanovisko k posouzení vlivů na provedení záměru, č.j. 84214/ENV/10 ze dne
17.12.2010. Podmínky souhlasného stanoviska pro fázi přípravy byly respektovány
v podmínkách tohoto rozhodnutí. Podmínky pro fázi provozu jsou uvedeny níže, z jejich
obsahu je patrné, že jejich řešení spadá do jiného správního řízení, resp. do plánu otvírky,
přípravy a dobývání pro dobývací prostor Smolín:
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 Ve fázi přípravy dobývacího prostoru bude zajištěno snížení množství a doba trvání emisí
tuhých znečišťujících látek na technologicky přijatelné minimum.
 Ve fázi těžby bude snižována prašnost areálu při těžbě surovin a manipulaci strojními
mechanismy technologické linky - maximálním možným zakrytováním dopravníkových
pásů, sesypů těžebního stroje a technologické linky. Deponie materiálů budou umístěny
tak, aby nedocházelo ke zvýšené prašnosti vlivem povětrnostních podmínek.
 Bude prováděno pravidelné odstraňování prachu na zpevněných plochách kropením a
zametáním min. 1x/den, kropení zpevněných ploch okolo třídicí linky a komunikace
(zejména v suchém období bez dešťových srážek) v doporučené četnosti 1x 5 hod.
 Bude prováděno mytí znečištěných automobilů odjíždějících z těžebního prostoru tlakovou
vodou s cílem zabránit znečišťování příjezdové komunikace.
 Prašnost mimo dobývací prostor bude omezována skrápěním a čištěním příjezdové
komunikace.
 Po zahájení těžby v navrhovaném prostoru bude prováděno autorizované kontrolní měření
koncentrace prachu v ovzduší a hluku v nejbližších sídlech. Na základě výsledků měření
budou případně přijata dodatečná technickoorganizační opatření ke snížení vlivů prachu
a hluku na obyvatelstvo.
 Odběratelé suroviny budou využívat k přepravě pouze účelovou přepravní komunikaci o
celkové délce cca 300 m, která napojuje prostor úpravny na veřejnou silniční síť.
 Přepravní komunikace bude přímo napojena na silnici III. třídy č. 42510 Rajhrad –
Smolín a bude odolná pro těžkotonážní nákladní automobily. Během přepravy musí
odběratel minimalizovat prašnost (např. oplachtováním) přepracovaných surovin.
 Kamenivo bude nasypáváno na automobily tak, aby nebyly přeloženy a nedocházelo k
upadávání kameniva na komunikaci.
 Emise z dopravních a jiných mechanismů bude omezována udržováním jejich dobrého
technického stavu. Dobrou organizací práce bude zamezeno zbytečným pohybům
dopravních prostředků a běhu jejich motorů naprázdno.
 Stáčení pohonných hmot je nutno provádět mimo dobývací prostor v prostorách k tomu
určených a vodohospodářsky zabezpečených dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve
znění pozdějších předpisů.
 U odstavených vozidel bude pod vozidla umísťována okapová vanička. V dobývacím
prostoru nebudou skladovány žádné ropné látky, pro případ havárie budou k dispozici
proti havarijní prostředky.
 Průběžně budou realizovány sanační a rekultivační práce v souladu s ukončením těžby na
jednotlivých místech v těžebním prostoru dle navrhovaného Souhrnného plánu sanace a
rekultivace.
 V rámci sanace a rekultivace území dna pískovny bude aplikován pouze skrývkový
materiál, nikoliv odpad.
 Při rekultivaci svahových partií budou postupy konzultovány s dotčeným orgánem
ochrany přírody.
 Skrývka ornice bude prováděna mimo vegetační dobu, tzn. od října do února.
 Skrývkové hmoty skladovat odděleně nejen dle druhů (ornice, podorničí, terčeto), ale i v
závislosti na kvalitě ornice.
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 Po odstranění porostů bude nutné zabránit vzniku větrné eroze na odkryté půdě.
 Bude sledován případný výskyt invazních druhů rostlin na deponii ornice, skrývkových
materiálů a na nevyužívaných plochách ochranných pásem a podle potřeby budou
pravidelně likvidovány.
 Vzhledem k vysoké pravděpodobnosti zahnízdění břehule říční v nově otvírané těžebně
uplatnit následující opatření, která zabrání potenciálním konfliktům těžby a hnízdění
tohoto zvláště chráněného druhu živočicha:
a) Zvětšit odstup hlavy spodního řezu od paty vrchního skrývkového řezu (větší odstup
svrchního a spodního řezu umožní zahnízdění břehulí již ve skrývkovém řezu a tím
omezí jejich pokusy o hnízdění v řezu spodním). Odstup řezů bude takový, aby
nevyžadoval těžební zásahy do skrývkového řezu v období 15. 4. -15. 9. každého roku.
b) Počínaje druhým rokem těžby bude v dobývacím prostoru vytvořena kolmá stěna o
délce 100 či více metrů a výšce 2,5 či více metrů (optimální výška stěny je 4-5 metrů),
která nebude těžena v období 1.4.-15. 9. každého roku.
c) Management hnízdní stěny bude následující: Těžba této stěny v období 15.9.-1. 4.
nevadí, naopak je žádoucí; pokud bude hnízdní stěna situována stále
na stejném
místě, bude povrch stěny upraven těžbou během předjarního období (únor-březen)
každé 1-2 roky. V hnízdní stěně nelze provádět těžbu v období 1. 4. až 15. 9. daného
roku. Stěna bude kolmá (ve stěnách se sklonem 0° - 85° břehule v naprosté většině
případů nehnízdí). Výška kolmé stěny bude každoročně vpřed jarním období
udržována nad 2,5 metrů, aby bylo zamezeno vandalství ze strany člověka. Za stěnu
vhodnou pro hnízdění břehulí není považována taková, která nese v předjaří stopy
vodní eroze způsobující její zešikmení. Před hnízdní stěnou nesmí růst žádné dřeviny
>1 metr výšky do vzdálenosti alespoň 20 metrů. Pokud je to technicky možné, natěžit
písek před hnízdní sezónou (do poloviny dubna) na hromadu. Tím bude umožněno
nerušené zahnízdění břehulí na dané lokalitě. Stěny, na kterých bude v daném roce
plánována těžba, je možno v průběhu dubna se svahovat na 45°, kromě budoucí
hnízdní stěny). Tím se zamezí nechtěnému zahnízdění ptáků v oblasti určené k těžbě.
Hnízdní stěna pro břehule se nebude nacházet v částech ložiska s vysokým podílem
jílovitých částic (v dokumentaci označeny jako odplavitelné; jejich podíl v hnízdní
stěně nepřesáhne 5%). V blízkosti hnízdní stěny pro břehule (>6 metrů) se považuje za
bezproblémový pohyb mechanizace, včetně např. situování třídičky. Za vhodnou
náhradu hnízdní stěny lze považovat i stěnu vzniklou v horním skrývkovém řezu, pokud
tato bude splňovat požadavky výše uvedené.
 Po celou dobu hornické činnosti bude pokračováno v monitorování kvality podzemních
vod.
 Při jímání splaškových vod budou u jímek provedeny zkoušky nepropustnosti.
 Při nakládání s odpady bude respektována vyhláška Jihomoravského kraje č. 309/2004,
kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje,
účinná od 27. 7. 2004.
 V případě paleontologického nálezu bude postupováno dle platných předpisů a v tomto
smyslu budou informováni všichni zaměstnanci pískovny.
 V případě rekultivace záměru ve variantě 2 bude upřednostňován přírodě blízký
charakter, tj. plochy krajinné zeleně a vodní plochy s litorálními prvky s přirozenou
sukcesí.
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Podmínky pro fázi ukončení:
 Po ukončení hornické činnosti bude demontováno a odvezeno veškeré technologické a
technické zařízení.
 Sanační a rekultivační práce budou realizovány v souladu se Souhrnným plánem sanace a
rekultivace a tento bude optimalizován z hlediska propojení původní, těžbou nezasažené
krajiny s rekultivovanými plochami.
 Pro zachování krajinného rázu a pro potlačení erozního působení větru bude obnoven
stávající větrolam náhradní výsadbou vybrané původní dřeviny.
 V případě rekultivace záměru ve variantě 2 je nutné zajistit vhodným managementem
(likvidaci náletových dřevin a invazních druhů) vznik cenných bezlesých společenstev na
plochách ponechaných přirozené sukcesi, které mohou být útočištěm pro některé mizející
druhy živočichů (zvláště bezobratlých).
 Podmínky č. 4, č. 6 a č. 8 pro fázi přípravy souhlasného stanoviska k posouzení vlivů na
provedení záměru Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, 100 10, Praha 10Vršovice, č.j. 84214/ENV/10 ze dne 17.12.2010 nebyly zahrnuty do podmínek výrokové
části tohoto rozhodnutí a jsou ze své povahy vázány na přípravu hornické činnosti, neboť
samotným stanovením dobývacího prostor nemůže dojít k zásahu do zájmů, které uvedené
podmínky mají chránit. A na druhou stranu správní orgán zvažoval i hospodárnost a
proporcionalitu ukládaných povinností žadateli v tomto správním řízení.
Další podmínky z jednotlivých vyjádření a stanovisek bude možné rovněž zohlednit v řízení o
povolení plánu otvírky, přípravy a dobývání ložiska Smolín, neboť z jejich obsahu je také
patrné, že jejich řešení spadá do jiného správního řízení – řízení o povolení hornické činnosti
– otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek:
1) Organizace zajistí konkrétní řešení napojení lokality na okolní dopravní infrastrukturu,
toto napojení je třeba projednat s Městským úřadem Židlochovice, odbor dopravy,
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, dle vyjádření č.j. OD/9321/2010 SO, ze dne
9.7.2010, tak s majetkovým správcem krajských komunikací tj. SÚS JMK, oblast Brno,
Ořechovská 35, Brno a příslušným orgánem Policie ČR.
2) Organizace zajistí, aby napojení lokality na silniční síť bylo provedeno dle platných
norem odpovídajícím způsobem a to tak, aby bylo řádně zajištěno neznečišťování
krajských silnic a jejich nepoškozování provozem těžkých nákladních vozidel.
3) Vlastní těžební prostor nebude zasahovat do ochranného pásma silnice II. a III. třídy.
4) Případná deponie zeminy nebo výstavba objektů v ochranném pásmu krajských silnic
bude konkrétně projednána s Městským úřadem Židlochovice, odborem dopravy,
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice a nesmí zasahovat do rozhledových poměrů na
komunikacích.
5) V okolí dobývacího prostoru se nachází v obci Pohořelice, část Smolín několik studní pro
individuální zásobení domácností vodou a vrtaná studna v nedaleké obalovně asfaltových
směsí s platným povolením k odběru podzemních vod. V nedalekém lese „Studýnkova“
se nachází studna s povolením odběru pro potřeby hájenky, pramen PB 405 státní
pozorovací sítě ČHMÚ a několik dalších pramenů. Blízky vodní zdroj Nová Ves je
významným vodním zdrojem pro skupinový vodovod, využívaným pro svoji vydatnost a
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dobrou jakost ke zlepšení kvality pitné vody méně kvalitních vodních zdrojů skupinového
vodovodu Hustopeče. Z těchto důvodů je při případném odběru podzemní vody pro
úpravu suroviny praním, třeba provést hydrogeologický průzkum a stanovit, za jakých
podmínek bude možné tyto technologické postupy v dané lokalitě realizovat.
6) Navržený dobývací prostor zasahuje do chráněného koridoru vysokorychlostní trati BrnoBřeclav. Rozdělení těžebních prací na etapy by mohlo umožnit časovou koordinaci obou
záměrů v I. etapě vytěžit plochu ohraničenou vrcholovými body 3, 4, 5, 6, 7 její následnou
rekultivaci způsobem odpovídajícím budoucímu využití pro drážní těleso, v termínu do
roku 2020. Ve II. etapě vytěžení plochy ohraničené vrcholovými doby 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10.
7) Organizace zajistí u orgánu státní správy lesa vydání rozhodnutí o dočasném odnětí
pozemků určených k plnění funkcí lesa v rozsahu záboru lesních pozemků p.č. 2457,
2518 a z části p.č. 2454, v k.ú. Smolín.
8) Odlesnění větrolamu bude provedeno až po nabytí právní moci případného rozhodnutí o
povolení hornické činnosti a po projednání plánu otvírky, přípravy a dobývání.
9) Organizace uhradí náhradu vzniklé škody na lesních pozemcích dle platné vyhlášky MZe
ČR č. 77/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve výši stanovené znaleckým
posudkem.
10) Organizace uzavře po nabytí právní moci případného rozhodnutí o dočasném odnětí
pozemků určených k plnění funkcí lesa citovaného výše v textu nájemní smlouvu na
užívání pozemků pro hornickou činnost.
11) Zatíží-li předmětná stavba nemovitosti ve vlastnictví státu, s nimiž přísluší hospodařit
Ministerstvu obrany, musí být každé takové zatížení (omezení vlastnických práv) v
souladu se zákonem, vždy v předstihu před řízením předem projednáno s VUSS Brno ve
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
12) Vyžádá-li realizace stavby vstup na pozemky státu, se kterými přísluší hospodařit
Ministerstvu obrany, nebo jejich užívání, je stavebník povinen obrátit se na vojenskou
správu se žádostí o povolení vstupu a sjednaní řádného užívacího vztahu.
13) Organizace zajistí ke stavbě v ochranných pásmech nadzemního vedení VN, VVN,
podzemního vedení nebo elektrických stanic písemný souhlas s činností v ochranném
pásmu ve smyslu ustanovení § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.
14) Organizaci se doporučuje s ohledem na velkou roztěženost zájmového území
Syrovicko-Iváňské terasy na ložisku Smolín - Žabičce prozatím stanovit pouze dobývací
prostor Smolín a následnou otvírku prováděnou hornickým způsobem povolit jen v
případě odtěžování zásob a ukončení těžby na jiném velmi významném ložisku.
15) V rámci projektové přípravy bude vyřešeno nakládání s odpadními technologickými
vodami z praní natěžené suroviny.
16) Možnost jímání podzemní vody na úpravu suroviny praním musí být podložena
speciálním hydrogeologickým průzkumem a vycházet ze specifikovaných opatřeních a
podmínek stanovených tímto průzkumem.
17) Organizace provede evidenci jímacích objektů v okolí ložiska a navrhne monitorovací
systém (výběr studní a četnost sledování). Monitoring bude zahájen před otvírkou ložiska.
18) Pro zabezpečení řízení provozu bude zpracován soubor dokumentů, kde budou
zohledněna veškerá rizika negativních vlivů na životní prostředí včetně závěrů z
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požadovaných doplňujících měření a včetně navržení technických opatření k jejich
minimalizaci (Organizační řád, Dopravní řád, Havarijní plán, atd.).
19) Provozní řád musí být zpracován dle platné legislativy, vyhlášky č. 205/2009 Sb., o
zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů.
20) Před zahájením těžby bude provedeno autorizované měření koncentrace prachu v
ovzduší (PM10, PM2,5) v nejbližších zónách obytné výstavby (imisní limit) a hlukového
pozadí v nejbližších chráněných venkovních prostorách staveb.
Dalšími podklady pro vydání výroku tohoto rozhodnutí jsou informace o parcelách
dotčených řízením (tiskový výstup informativního charakteru), mapa s vyznačením
navrhovaného dobývacího prostoru Smolín s vyznačením pozemkového stavu, kopie
katastrální mapy, č. 8725/2010, stanoviska vlastníků pozemků, seznam účastníků řízení
v žádosti o stanovení DP Smolín, územní plán města Pohořelice, změna č. 3, odůvodnění
územního plánu Žabčice.
K projednání návrhu nařídil Obvodní báňský úřad v Brně podle § 28 odst. 3 zákona č.
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů, ústní
jednání spojené s místním šetřením na úterý dne 14.12.2010 se zahájením v zasedací místnosti
společnosti Družstva DRUMAPO v pískovně Bratčice, s následným místním šetřením po
provedeném ústní jednání. Své případné námitky a připomínky mohli účastníci řízení a
dotčené orgány státní správy podat písemně na Obvodní báňský úřad v Brně, jinak k nim
nemuselo být přihlédnuto ve smyslu ustanovení § 28 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně
a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh na stanovení dobývacího prostoru Smolín byl projednán podle § 28 odst. 3
zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, ve znění pozdějších předpisů, za účasti účastníků řízení.
Při projednávání žádosti organizace o stanovení dobývacího prostoru Smolín se někteří
účastníci řízení k předložené žádosti vyjádřili nesouhlasně. Tito účastníci a obsah námitek je
ve stručnosti uveden ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Správní orgán zamítl námitky
uvedené ve výrokové části pod písmenem a), b), c), e) a f) z těchto důvodů: Obsahem jejich
námitek byl zejména nesouhlas s hornickou činností na jejich pozemku, nesouhlas s odnětím
jejich pozemku ze zemědělského půdního fondu, nesouhlas se stanovením dobývacího
prostoru. Správní orgán se podrobně zabýval důvody uváděných nesouhlasů a námitek
podaných účastníky řízení. K podaným námitkám správní úřad uvádí, že řízení o stanovení
dobývacího prostoru je především řízením, ve kterém se rozhoduje o žádosti konkrétního
žadatele, jemuž bude dobývací prostor stanoven včetně podmínek s tím spojených. Žadatel,
jemuž bude dobývací prostor stanoven, tak může následně zahájit jednání s vlastníky
nemovitostí nacházejících se ve stanoveném dobývacím prostoru o tom, zda mu umožní, aby
na jejich pozemcích mohl dobývat. Bez jejich souhlasu je dobývání na jejich pozemcích
vyloučeno. Povolení hornické činnosti, o němž rozhoduje příslušný obvodní báňský úřad
v samostatném řízení, se projednává na základě předloženého plánu otvírky, přípravy a
dobývání při splnění celé řady dalších podmínek stanovených zvláštními zákony, zejména
předpisy o ochraně životního prostředí. Stanovení dobývacího prostoru, o které se v tomto
správním řízení jedná, je zakončeno rozhodnutím, kterým se žádná hornická ani jiná činnost
nepovoluje. Rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru neopravňuje těžební organizaci bez
souhlasu vlastníka ani ke vstupu na jeho pozemek. Proto vyjádření a námitky podané
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některými účastníky řízení, jimiž nesouhlasí s hornickou činností na jejich pozemku, nemůže
být správním orgánem akceptováno.
Námitky uvedené pod písmenem b) a), b), c), e) a f) zamítl z těchto důvodů: Námitky
jsou v ojedinělých případech proti odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu anebo je
vysloven nesouhlas se stanovením dobývacího prostoru. Zde je namístě uvést, že stanovením
dobývacího prostoru se žádným způsobem nezasahuje do vlastnických práv, jeho stanovení
vlastníky nikterak neomezuje, včetně dalších oprávněných osob užívat toto vlastnictví,
nakládat s ním, převádět je na jiné osoby, a tak podobně. Rovněž využití pozemku
zemědělskou výrobou, popřípadě jinými činnostmi, není stanovením dobývacího prostoru
nikterak omezeno.
Námitky pod písmenem a), b), c), e) a f) zamítl z těchto důvodů: Stanovením
dobývacího prostoru dochází ke změně ve využití území, což po promítnutí stanoveného
dobývacího prostoru do územně plánovací dokumentace se projeví v označení území jako
území stanovené pro dobývání nerostů. Vynětí ze zemědělského půdního fondu, ale i
pozemků určených k plnění funkcí lesa, spojují příslušné předpisy s některými povinnostmi
pro toho, kdo o takové vynětí žádá.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, proto z výše
uvedených důvodů zamítl tímto svým rozhodnutím výše uvedené námitky účastníků řízení.
Dále zamítl námitku nesouladu stanovení dobývacího prostoru Smolín s územním
plánem obcí Žabčice a Unkovice a města Pohořelice, kterou podala Mendelova univerzita v
Brně, Školní zemědělský podnik Žabčice, dne 12.3.2013, protože se nejedná o zásah do práv
vlastníka pozemku a navíc ani uživatele a soulad s územním plánem je potvrzen orgánem
územního plánování, Odborem územního plánování a Stavebním úřadem, Městského úřadu
Židlochovice, ze dne 18.8.2010, č.j. OÚPSÚ/9992/10-Ka JID 18518/2010/Muži, resp. ze dne
13.3.2013, č.j. OÚPSÚ/2922/2013/Ka, dále je vypořádán podmínkou v tomto rozhodnutí dle
závazného stanoviska Městského úřadu Pohořelice, č.j. MUPO 07599/2014, ze dne 23.4.2014.
Splnění podmínek dle zákona č. 114/1992 Sb., je potvrzeno Odborem životního prostředí,
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, ze dne 10.6.2010, č.j. JMK 84176/2010 a ze dne
17.2.2010, č.j. JMK 20374/2010, Odborem životního prostředí, Městského úřadu
Židlochovice, ze dne 21.6.2010, č.j. OZP/8922/10/Ve, Odborem životního prostředí,
Městského úřadu Pohořelice, ze dne 24.6.2010, č.j. MUPOD18539/2010. Podkladové
rozhodnutí pro živcovou surovinu vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 8.2.2013, č.j.
1506/2012/31100, PID MIPOX01OGC50.
Vyjádření Pozemkového fondu České republiky ze dne 5.11.2010, č.j. PFCR
61262/2010 SŘ, je souhlasné. Podmínky ve vyjádření vymezené odpovídají požadavkům
kladeným na organizaci při povolování hornické činnosti a odpovídají výše popsané
argumentaci. Teprve v řízení o povolení hornické činnosti bude předmětný pozemek
podstatou uzavření dohody mezi těžební organizací a vlastníkem pozemku respektive
s nájemcem pozemku, který bude účastník řízení o povolení hornické činnosti.
Stanovení dobývacího prostoru je rozhodnutí o změně ve využití území také v tom
smyslu, že jím je určena osoba, která je oprávněna s vlastníky nemovitostí jednat o
podmínkách, za nichž lze hornickou činnost teprve uskutečnit. V řízení o stanovení
dobývacího prostoru se nejedná o změnu kategorizace pozemků, resp. druhu pozemku. Právo
užívat, určit nakládání s pozemkem má vlastník pozemku. Jedná se o tyto účastníky řízení,
kterým byla námitka zamítnuta, pod písm. a), b), c), d), e) a f) výrokové části, kde bylo o nich
rozhodováno: Mendelova univerzita v Brně, Školní zemědělský podnik Žabčice, pan JUDr.
Jiřího Vala a PhDr. Marie Valová, pan Ing. Igor Novák, pan Luboš Pospíšil, paní Hana
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Komárková, paní Dana Ludvíková, paní Mirka Skoupá, paní Zdeňka Přecechtělová, paní
Hana Kroupová, paní Mgr. Jitka Veitová, paní Šárka Urbánková, paní Libuše Klementová,
pan Jindřich Urbánek, pan Karel Klement, paní Jana Zezulová, paní Marie Pachlová, paní
Alena Zvonková, pan Josef Zvonek, U Rybníka 37 a pan Josef Zvonek, U Rybníka 47, paní
Renata Sehnalová, paní Vladimíra Plačková, paní Alenka Čermáková, paní Eva Nováková,
pan Jiří Paviš, pan Pavel Paviš, paní Jaroslava Tříletá, pan Petr Pleva, pan Ivan Charouz, pan
Ing. František Čtverák, pan Ing. Zdenek Koubka, pan Zdeněk Veselý, pan Karel Veselý, pan
Jaroslav Pelikán a paní Pavla Tvole.
Dále obdržel Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského nové
nesouhlasné stanovisko Mendelovy univerzity v Brně, Školní zemědělský podnik Žabčice, ze
dne 24.1.2012, č.j. 1519/2012-43645, kde uvádí, že stanovení dobývacího prostoru a následná
těžba jde proti zájmům zemědělské činnosti, kterou v uvedeném prostoru vykonává Školní
zemědělský podnik Žabčice, jako organizační součást Mendelovy univerzity v Brně. V
posledních letech v prostoru k.ú. Žabčice došlo k významným záborům zemědělské půdy a
proti původním proklamacím nedochází k rekultivacím a navrácení půdy zpět do
zemědělského půdního fondu. Dále upozorňují, že Mendelova univerzita v Brně, Školní
zemědělský podnik Žabčice má v uvedeném prostoru s vlastníky uzavřeny právoplatné
nájemní smlouvy k užívání pozemků. Námitka byla posuzována z hlediska ochrany a využití
nerostného bohatství a hlediska jeho důsledků. Účelem stanovení dobývacího prostoru je
ochrana ložiska z hlediska možnost jeho hospodárného vydobytí. Stanovení dobývacího
prostoru nikterak nebrání vlastníkům v dalším užívání pozemků, ať již tyto leží vně či uvnitř
dobývacího prostoru. Tedy ani nájemcům takových pozemků, kteří realizují právo užívání
pozemků, stanovení dobývacího prostoru v dalším užívání nebrání. Obvodní báňský úřad pro
území krajů Jihomoravského a Zlínského tedy zamítl tuto námitku, stanovení dobývacího
prostoru není ani zásahem do záboru zemědělské půdy, ani nepovoluje těžbu - hornickou
činnost (k tomu slouží jiné řízení dle § 10 a § 17 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě).
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského obdržel dne
25.1.2012 písemnou námitku paní Marcely Juráčkové, kde sděluje skutečnost o umístění
podzemního telekomunikačního vedení, které je v souladu s geometrickým plánem č. 500460/2001. Projekční organizace prověřila podanou námitku a přípisem dne 29.2.2012, č.j.
SBS/06871/2012, doložila vyjádření společnosti Dial Telecom, a.s., se sídlem v Praze, ze dne
16.2.2012, zn: 032N-PZ/30/12, ze kterého je patrno, že podzemní telekomunikační vedení je
mimo navržený dobývací prostor Smolín.
Správní řízení o stanovení dobývacího prostoru proběhlo za účasti obcí, na jejichž
katastrálních územích se dobývací prostor nebo jeho část nachází. Jednalo se o město
Pohořelice a obec Žabčice. Stanovení dobývacího prostoru, o které se v tomto správním řízení
jedná, je zakončeno rozhodnutím, kterým se žádná hornická ani jiná činnost nepovoluje.
Rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru neopravňuje těžební organizaci bez souhlasu
vlastníka ani ke vstupu na jeho pozemek.
Správní orgán při rozhodování o stanovení dobývacího prostoru Smolín přihlédl i k
tomu, aby uvedený dobývací prostor byl stanoven se zřetelem na zásoby výhradního ložiska a
úložní poměry tak, aby ložisko mohlo být hospodárně vydobyto. Výhradní ložiska, která jsou
v současné době dobývána v dobývacích prostorech Medlov, Ledce u Židlochovic, Hrušovany
II a Žabčice nebyla doposud vydobyta (až na část ložiska v dobývacím prostoru Bratčice) a
správní orgán, jehož zákonnou povinností je dbát o hospodárné vydobytí tohoto nerostného
bohatství státu, proto rozhodl vyhovět podané žádosti o stanovení dobývacího prostoru
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Smolín, aby byly nadále zajištěny shodné podmínky pro racionální vydobytí ložiska výše
uvedeného nerostu.
Dne 2.4.2012 vydal Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a
Zlínského rozhodnutí č.j. SBS/05183/2012/OBÚ-01/002, o stanovení dobývacího prostoru
Smolín, ev. č. 7 1188, které bylo napadeno odvoláním účastníků řízení Mendlova universita v
Brně a paní Vladimíra Plačková a následně zrušeno rozhodnutím Českého báňského úřadu ze
dne 27.8.2012, č.j. SBS/23071/2012/ČBÚ-22, v právní moci dne 18.9.2012.
Na základě rozhodnutí odvolacího orgánu Českého báňského úřadu ze dne 27.8.2012,
č.j. SBS/23071/2012/ČBÚ-22, bylo pokračováno v řízení o stanovení dobývacího prostoru
Smolín, ve smyslu ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství, v platném znění.
K projednání návrhu a připomínek uvedených v rozhodnutí Českého báňského úřadu v
ze dne 27.8.2012, č.j. SBS/23071/2012/ČBÚ-22, stanovil Obvodní báňský úřad pro území
krajů Jihomoravského a Zlínského podle ustanovení § 51 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jednání spojené s důkazním šetřením na den
7.11.2012. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského ve smyslu
ustanovení § 136 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
požádal o součinnost a provedení společných úkonů dotčené orgány správy a žadatele.
Dále, souhrnný plán sanace a rekultivace je částí návrhu na stanovení dobývacího
prostoru Smolín a účastníkům řízení byla při ústním jednání dne 14. 12. 2010 dána možnost
se s touto dokumentací seznámit. Dokumentace je v plném rozsahu vypracována a doložena
dle vyhlášky č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech, v platném znění.
Z dokumentace EIA, znaleckého posudku „Výsledek botanického průzkumu lokality
navržené těžby štěrkopísků u Smolína a u Pohořelic”, zpracovaného znalcem RNDr.
Vladimírem Faltysem v roce 2009, a Zoologického průzkumu plochy plánovaného
dobývacího prostoru Smolín, zpracovaného Ing. Václavem Práškem, Ph.D., v září 2009, je
zřejmé, že v dobývacím prostoru se nevyskytují zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, na
který by bylo nutné žádat výjimky ze zákazu v souladu se zákonem o ochraně přírody a
krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.). K tomu Obvodní báňský úřad pro území krajů
Jihomoravského a Zlínského dále doplňuje, že příslušný orgán ochrany přírody – Krajský úřad
Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, ve svém stanovisku ve věci vyjádřil mj.
z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. takto: „K možnosti existence vlivu výše uvedeného záměru
na lokality soustavy Natura 2000 vydává KrÚ JMK, odbor životního prostředí, jako orgán
ochrany přírody, příslušný na základě ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, stanovisko, podle § 45i odst. 1)
téhož zákona, v tom smyslu, že hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocený záměr je
svou lokalizací zcela mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá
potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav
předmětů ochrany. Po posouzení předloženého záměru nebylo shledáno dotčení zájmů
ochrany přírody a krajiny, u nichž je k výkonu státní správy příslušný krajský úřad ve smyslu
ustanovení § 77a zákona.“
Správní orgán zdůrazňuje, že v tomto řízení nemusí jeho účastníci jakkoli souhlasit s
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návrhem na stanovení dobývacího prostoru, protože horní zákon v § 27 odst. 3 ukládá
organizaci projednat tento návrh s orgány a fyzickými a právnickým osobami, jimž přísluší
ochrana jejich zájmů. Zákon v žádném případě neukládá, aby účastníci řízení souhlasili se
stanovením dobývacího prostoru, jak se někteří účastníci domnívají.
K problematice živcové suroviny Obvodní báňský úřad pro území krajů
Jihomoravského a Zlínského doložil rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne
8.2.2013, Č. J.: 1506/2012/31100, PID MIPOX010GC50, jako správního úřadu příslušného
podle § 3 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném
znění, vedeného na návrh Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a
Zlínského, které bylo vedeno ve věci odstranění pochybnosti, zda živcová surovina ve frakci
4-8 mm výhradního ložiska Smolín - Žabčice je nerostem vyhrazeným nebo nevyhrazeným.
Rozhodnutí určuje, že sedimentární nezpevněná hornina petrograficky kvalifikovaná jako
živcové štěrkopísky, ložiskově hodnocená jako živcová surovina ve frakci 4-8 mm, je
vyhrazeným nerostem živce ve smyslu § 3 odst. 1 písm. k) zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a
využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
K popisu ložiska a jeho uložení lze konstatovat, že v zájmovém území jsou vymezena
dvě prostorově a geneticky spjatá ložiska:
a) výhradní ložisko vyhrazeného nerostu živce (živcové suroviny, ZS) Smolín-Žabčice (B 3
262400), tvořené frakcí 4-8 mm v surovinovém typu B;
b) nevýhradní ložisko nevyhrazeného nerostu štěrkopísku (SP) Smolín-Žabčice (D 3 262401),
tvořené: podsítným (0-4 mm) a nadsítným (nad 8 mm) v surovinovém typu B; podložním
bazálním štěrkopískem, tzv. surovinovým typem C.
Nevyhrazený nerost štěrkopísek je na celé lokalitě součástí pozemku. Dobývací prostor
Smolín je navržen na výhradním ložisku živcové suroviny Smolín - Žabčice (B 3 262 400).
Živcová surovina bude spolu s doprovodnou surovinou - štěrkopískem (nadsítným a
podsítným) ze surovinového typu B těžena v navrženém dobývacím prostoru na základě
povolení hornické činnosti. Bazální štěrkopísky (surovinový typ C), které leží v podloží
výhradního ložiska, budou těženy na základě samostatného územního rozhodnutí a povolení
činnosti prováděné hornickým způsobem.
Povrch ložiska je plochý, tvořený převážně ornou půdou, nadmořská výška terénu se
pohybuje mezi 204 a 218 m n. m. Průměrná mocnost kvartéru na lokalitě je 15,7 m, z toho
mocnost výhradního ložiska (resp. surovinového typu B) činí v průměru 8,4 m, průměrná
mocnost bloků zásob vymezených v surovinovém typu B se pohybuje v rozpětí od 5,9 m do
9,1 m.
Hloubkově je výhradní ložisko omezeno přirozenými geologickými hranicemi
surovinového typu B. Báze ložiska živcové suroviny je mírně zvlněná, pohybuje se v rozpětí
+202,5 až +205,2 m n. m. a v průměru činí +204,2 m n. m. Báze kvartéru (surovinového typu
C) v podloží výhradního ložiska je mírně zvlněná, pohybuje se v rozpětí +198,3 až +199,4 m
n. m. a v průměru činí +198,7 m n. m.
Ložisko bylo vymezeno v rámci vyhledávacího průzkumu „Syrovice-Přibice zajištění
podkladů pro ochranu ložisek živců ve štěrkopíscích Syrovicko-ivaňské terasy". Zadavatelem
úkolu bylo Ministerstvo životního prostředí. Výpočet zásob byl projednán dne 13.9.2002 na
1032. schůzi KPZ.
Zásoby živcové suroviny byly vymezeny v surovinovém typu B ve frakci 4-8 mm v
celkové výši 186 tis. tun. Byly hodnoceny jako vyhledané a vzhledem k relativně nižšímu
průměrnému obsahu živcové frakce (v průměru 3,4 %) jako nebilanční. Limitní hodnotou pro
vymezení zásob bilančních a nebilančních byl průměrný obsah živcové frakce 4,0 %.
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Podsítné (0-4 mm) a nadsítné (nad 8 mm) živcové suroviny má v ploše výhradního
ložiska objem 3 242 tis, m3 a splňuje kritéria pro vymezení zásob bilančních. V samostatných
blocích v podloží výhradního ložiska bylo dále orientačně hodnoceno l 832 tis, m3 bazálního
štěrkopísku. V samostatných blocích v území ležícím vně výhradního ložiska, kde je živcová
surovina hodnocena s negativním výsledkem, bylo v surovinovém typu B+C orientačně
hodnoceno dalších 627 tis. m3 štěrkopísku variabilní jakosti i mocnosti. Na základě
citovaného výpočtu bylo vydáno rozhodnutí o schválení zásob výhradního ložiska
vyhrazeného nerostu živce (MŽP č.j.771/820/2002, ze dne 29.11.2002) jako podklad pro
státní bilanci a evidenci zásob a nové osvědčení o výhradním ložisku vyhrazeného nerostu
živce - živcové suroviny ve frakci 4-8 mm (MŽP č.j. 775/820/02, poř. č. 217 - O, z 5.12.
2002).
Následně vydal rozhodnutí Obvodní báňský úřadu pro území krajů Jihomoravského a
Zlínského dne 4.6.2013, č.j. SBS/13417/2013/OBÚ-01/1, které bylo zrušeno rozhodnutím
Českého báňského úřadu ze dne 5.9.2013, č.j. SBS 23734/2013/ČBÚ-22. Obvodní báňský
úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského učinil úkony směřující k odstranění vad
předchozího rozhodnutí.
Dne 30.1.2014 usnesením č.j. SBS 35624/2013/OBÚ-01/1, přerušil řízení do
30.6.2014 za účelem doplnění žádosti o další podklady. Organizace proti tomuto usnesení
podala dne 13.2.2014 odvolání, vedené pod č.j. SBS 04741/2014.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského se obrátil
s podnětem (ze dne 20.1.2014, č.j. SBS 35624/2013/OBÚ-01/2), v souladu se závazným
právním názorem nadřízeného orgánu, na Ministerstvo životního prostředí z důvodu opravy
vadného rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č.j. 560/3051/2007 (předchozí souhlas)
v části označení vyhrazeného nerostu jako „živec – živcová surovina ve frakci 4 – 8 mm“,
namísto zákonného označení nerostu – živce.
Aktuální vyjádření Ministerstva životního prostředí, které bylo vydáno dne 4.6.2014
č.j. 16052/ENV/14/385/660/14 a ve kterém se znovu konstatuje, že Výpočet zásob všech
ložisek ověřených v rámci úkolu „Syrovice - Přibice“ byl projednán a schválen jako podklad
pro Státní bilanci a evidenci zásob na 1032. Zasedání Komise pro projekty a závěrečné zprávy
13. 9. 2002 za účasti zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu a České geologické služby. V
souladu s požadavky komise vydal dne 5. 12. 2002 odbor geologie MŽP osvědčení o
výhradním ložisku živců (živcové suroviny ve frakci 4 – 8 mm) Smolín - Žabčice, které bylo
Zasláno i OBÚ Brno. Bohužel praxe ukázala, že snaha (MŽP a MPO) umožnit, aby se alespoň
část zde se vyskytujících živců dala efektivně průmyslově využít, se nenaplnila, neboť i frakce
4-8 mm není jako živce (živcová surovina) již cca 20 let v současné tržní ekonomice
odbytelná. Těžební organizace ji proto musejí ukládat na deponie, a jsou povinny z ní platit
úhrady z vydobytého vyhrazeného nerostu živce, přestože se jí nedaří prodat! Tak je tomu na
všech ložiskách syrovicko-ivaňské terasy, které již mají stanovené dobývací prostory pro
dobývání vyhrazeného nerostu živcové suroviny a doprovodného nerostu štěrkopísku.
Výrok MPO, že sedimentární nezpevněná hornina petrograficky klasifikovaná jako
živcové štěrkopísky, ložiskově hodnocená jako živcová surovina ve frakci 4-8 mm, je
vyhrazeným nerostem živce ve smyslu § 3 odst. 1 písm. k) horního zákona, podrobně
odůvodňuje a sděluje zejména, že mono minerální ložiska živců se v přírodě nevyskytují, a
proto horní zákon používá legislativní zkratku ,,živce“. Dle MPO jsou pojmy nerost a
nerostná surovina ekvivalentní a lze je užívat (např. i v osvědčení o výhradním nerostu
vydávaném MŽP). Konkrétním naplněním uvedeného pojmu nerost jsou např. živce a u pojmu
nerostná surovina živcová surovina. Dále MPO uvádí, že ani dodatečné rozlišení vyhrazeného
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nerostu či nerostné suroviny upřesněním kvalitativní vlastnosti (frakce 4-8 mm) nevybočuje Z
právního úzu horního zákona - jde o legalizaci výše popsané legislativní zkratky. V
odůvodnění předmětného rozhodnutí se na závěr uvádí citace: „MPO a MŽP neshledávají
žádný relevantní důvod pro odlišné hodnocení výhradního ložiska Smolín - Žabčice oproti
ostatním výhradním ložiskám živců (živcové suroviny ve frakci 4-8 mm) syrovicko-ivaňské
terasy změnou statutu tamní nerostné suroviny. Shora uvedeným platným rozhodnutím MPO
byl názor ČBÚ překonán jako irelevantní a uveden na pravou míru. Dokončení řízení ke
stanovení dobývacího prostoru Smolín by tudíž již nemělo nic bránit“. V souladu se shora
uvedenými skutečnostmi předmětné rozhodnutí OVSS VII a dle našeho názoru obecně ani
všechna jiná úřední rozhodnutí a listiny, kde se používá pojem ,,živcová surovina“ netrpí
údajnou vadou dle názoru ČBÚ a je v souladu s horním zákonem.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského k připomínkám
vlastníků k návrhu na stanovení dobývacího prostoru Smolín týkajících se možnosti dojití
k zásahu do vlastnického práva tím, že určení pozemku k těžbě vylučuje dosavadní
dlouhodobé užívání k zemědělským účelům, zápis údaje o stanovení dobývacího prostoru
v katastru nemovitostí může negativně ovlivnit rozhodování o zemědělských dotacích,
v lokalitě je bezpočet jiných pískoven, poptávku po surovině bez problémů pokrývají, není
důvod stanovit dobývací prostor, zjevně na úkor zemědělské produkce, uvádí: Jak je již
jednou v tomto rozhodnutí zmíněno, stanovením dobývacího prostoru nemůže dojít k zásahu
do vlastnictví, toto řízení nelze zaměňovat s účinky rozhodnutí, resp. průběhem správního
řízení o povolení hornické činnosti. Správní orgán nepřihlédl k hypotetickým či
nepodloženým tvrzením. Stanovením dobývacího prostoru nedojde k zásahu do užívacích
práv z povahy věci, neboť stanovení dobývacího prostoru je jedním z předpokladů pro
rozhodování o povolení hornické činnosti. Dalším takovým předpokladem je vypořádání
střetů zájmů, což zahrnuje i dosažení úplné shody s vlastníky dotčených pozemků o změně
užívání pozemků a změně osoby, která bude k tomuto užívání oprávněna. Rovněž námitka o
bezpočtu jiných pískoven není v tomto řízení přiléhavá. Míra správního uvážení správního
orgánu nezahrnuje přezkum hospodářské a ekonomické situace na trhu s nerosty. Správní
orgán je dále povinen přiměřeně aplikovat i základní zásady správního řádu, mj. § 2 odst. 4
správního řádu (správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby
odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných
nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly). Naproti tomu správní orgán vychází
z existence předchozího souhlasu Ministerstva životního prostředí, který je vydáván po
projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Takový předchozí souhlas pak může
Ministerstvo životního prostředí vázat na splnění podmínek vztahujících se k tvorbě jednotné
surovinové politiky České republiky.
Organizace svým podáním ze dne 10.3.2014, o odstranění vad a nedostatků žádosti
organizace, evidované pod SBS 07474/2014, doplnila nově žádost o termín započetí dobývání
výhradního ložiska v DP Smolín – do tří let od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení
hornické činnosti. Zároveň tímto podáním vzala zpět odvolání ze dne 10.2.2014 a doručené na
OBÚ dne 13.2.2014.
V projednávané věci dále vydal Městský úřad Židlochovice, odbor územního
plánování a stavební úřad, dne 14.4.2014, č.j. OUPSU/5779/2014-6-3, závazné stanovisko ve
věci rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru Smolín na k.ú. Žabčice. Stanovisko je
souhlasné s podmínkou, která byla zapracována do výrokové části tohoto rozhodnutí. Dále
Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, vydal dne 23.4.2014, č.j.
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MUPO 07599/2014, závazné stanovisko. Městský úřad Pohořelice konstatuje, že navrhovaný
DP navazuje na lokality, kde v současné době probíhá těžba nevyhrazených surovin a
rekultivace vytěženého území pro navrácení do ploch orné a lesních. Dobývací prostor je dle
platného Územního plánu sídelního útvaru Pohořelice vymezen pouze v rozsahu plochy 2.3.
UX. Dále konstatuje, že návrh není v souladu s touto vymezenou plochou a zasahuje, až do
bezpečnostního pásma tranzitního plynovodu. Obvodní báňský úřad pro území krajů
Jihomoravského a Zlínského část stanoviska, zabývajícího se ohrožením bezpečnostního
pásma tranzitního plynovodu, shledal za nepodložené, neboť ze souhlasného stanoviska RWE
Transgas Net, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8 P.O. BOX 22, 140 21 Praha 4-Nusle, č.j.
857/10/OVP/Z, ze dne 3.3.2010, je zřejmé, že podmínky souhlasného stanoviska jsou splněny
a budou respektovány i v plánu otvírky, přípravy a dobývání, zvláště pak podmínka, že jižní
hranice dobývacího prostoru Smolín bude stanovena ve vzdálenosti minimálně 20 m od
půdorysu nejbližšího plynovodu. Z mapové dokumentace předložené ke stanovení dobývacího
prostoru vyplývá rozsah menší, neohrožující toto bezpečnostní pásmo. Soulad s vymezením
rozsahu plochy výhradního ložiska živcové suroviny, resp. pro dobývací prostor na
katastrálním území Smolín, je dosažen uložením povinnosti organizaci zajistit vymezení
rozsahu plochy ve skutečném rozsahu dle žádosti, kterým bylo toto řízení zahájeno.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského vydal dne
17.7.2014, č.j. SBS 15655/2014/OBÚ-01/02, rozhodnutí ve věci stanovení dobývacího
prostoru Smolín, ev. č. 7 1188. Reakcí na rozhodnutí bylo odvolání Mendelovy univerzity v
Brně, Školní zemědělský podnik Žabčice, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno - Černá Pole,
IČ:62156489. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského vyrozumněl
ve smyslu ustanovení § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, ostatní účastníky řízení o podání odvolání účastníka řízení - Mendelova univerzita v
Brně, Školní zemědělský podnik Žabčice, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno - Černá Pole,
IČ:62156489, proti rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a
Zlínského ze dne 17.7.2014, č.j. SBS 15655/2014/OBÚ-01/02, ve věci stanovení dobývacího
prostoru Smolín, ev. č. 7 1188 a zároveň účastníky řízení vyzval k vyjádření ve věci podaného
odvolání v termínu do deseti dnů od sejmutí písemnosti z úřední desky.
Následně Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského předal
podle ustanovení § 88 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, spis o správním řízení ve věci stanovení dobývacího prostoru Smolín, společně s
odvoláním proti rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a
Zlínského, ze dne 17.7.2014, č.j. SBS 15655/2014/OBÚ-01/02 a vyjádřením ostatních
účastníků řízení na Český báňský úřad. Ve svém postoupení sděluje, že odvolání podala
Mendlova univerzita v Brně, Školní zemědělský podnik Žabčice, Zemědělská 1665/1, 613 00
Brno – Černá Pole, IČ: 62156489. Odvolání podal účastník včas, správní orgán vyrozuměl
ostatní účastníky řízení o podaném odvolání a vyzval je k vyjádření. Ve stanoveném termínu
se k odvolání nikdo nevyjádřil. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a
Zlínského k odvolání dále uvedl, že správní orgán výrokovou část formuloval tak, aby byla
určitá a srozumitelná. Pokud se odvolatel domnívá, že některá část výroku byla nadbytečná,
není to v tomto případě vadou rozhodnutí, která by činila rozhodnutí samo o sobě
nepřezkoumatelným. Správní orgán uvedl úvahy o hodnocení podkladů, které byly nezbytné
pro přezkoumatelnost výrokové části. Zároveň se v rámci své působnosti vypořádal přesně a
logicky s podklady, které směřovaly proti vydání rozhodnutí. Rozhodnutí v odůvodnění
obsahuje takové množství údajů, které splňuje požadavky na přezkoumatelnost rozhodnutí po
stránce hodnocení podkladů, a to s ohledem na povahu řízení. Pokud jde o hodnocení
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podkladů v podobě závazných stanovisek, správní orgán rozhodující ve věci samé tedy nesmí
závazné stanovisko nijak interpretovat, pokud by se tím měnil jeho obsah. Rovněž absence
úvah o jejich obsahu není vadou rozhodnutí. Správní orgán vycházel při rozhodování ze
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, jakožto právního předpisu speciálního vůči správnímu řádu. Podkladem
pro rozhodnutí bylo mj. rozhodnutí Ministerstva Životního prostředí ze dne 16/3/2010, č.j.
1251/560/09, kterým bylo stanoveno chráněné ložiskové území Smolín k ochraně výhradního
ložiska vyhrazeného nerostu živce Smolín – Žabčice B3 262400, Stanovisko Odboru
územního plánování a stavebního úřadu, Městského úřadu Židlochovice, ze dne 18/8/2010,
č.j. OÚPSÚ/9992/10-Ka JID 18518/2010Muži, které je podmínečně souhlasné a podmínky
byly uvedeny ve výrokové části rozhodnutí. Správní orgán konstatoval, že nelze trvat na
námitce, že stanovení dobývacího prostoru je v rozporu s platným územním plánem sídelního
útvaru Pohořelice. Obvodní báňský úřad dále přistoupil k odstranění vytýkaných vad a doplnil
odůvodnění rozhodnutí o chybějící důvody výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání a
úvahy, kterými se řídil při jejich hodnocení.
Český báňský úřad v Praze následně rozhodl dne 31.3.2015, č.j. SBS
30048/2014/ČBÚ-22/4, že se rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů
Jihomoravského a Zlínského ze dne 17.7.2014, čj. SBS/15655/2014/OBÚ-01/02, kterým se
organizaci Pískovny Morava spol. s r. o., se sídlem 664 66 Němčičky 94, IČ 26041782,
stanoví dobývací prostor Smolín, ev. č. 7 1188, zrušuje a věc se vrací Obvodnímu báňskému
úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského k novému projednání.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského oznámil
pokračování v řízení ve věci stanovení dobývacího prostoru Smolín podle ustanovení § 27
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, pro organizaci Pískovny Morava spol. s r.o., Brno, 664 66
Němčičky 94, IČ: 26041782, která je zastoupena na základě plné moci organizací GET s.r.o.,
Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2 a dále uvedl, že Český báňský úřad uložil mimo jiné v
citovaném rozhodnutí Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Jihomoravského a
Zlínského, že se musí v pokračování správního řízení vypořádat se s požadavky zákonů, které
v průběhu řízení nabyly účinnosti. Jde např. o zákon č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského
a Zlínského uvedeným oznámením zároveň požádal Ministerstvo životního prostředí, odbor
výkonu státní správy VII, aby vydal v zákonné lhůtě závazné stanovisko k záměru „Stanovení
dobývacího prostoru Smolín na ložisku živcové suroviny Žabčice“ podle § 9a zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského
a Zlínského k uvedené problematice uvedl, že posudek o vlivech záměru „Stanovení
dobývacího prostoru Smolín a následné povolení hornické činnosti živcové suroviny a
štěrkopísku“ byl zpracován v roce 2010 a vydán pod č.j. 63539/ENV/10, 1913/5602/10.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského dále vyzval orgány
odpovědné za vyznačení hranice chráněného ložiskového území Smolín (dále CHLÚ) do
příslušné územně plánovací dokumentace ke splnění povinnosti stanovenou § 17 odst. 5
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, kde stanovení CHLÚ je závazným limitem využití území a jeho
vyznačení v územně plánovací dokumentaci je povinností zadavatele územního plánu. Pro
stavební úřad je v oblasti územního plánování rozhodnutí správních orgánů, v tomto případě
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rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, o stanovení CHLÚ závazné. Je proto nezbytné
požadavek vyznačení hranic CHLÚ zahrnout do projednávání další změny územního plánu
Pohořelice, aby byla zajištěna ochrana tohoto výhradního ložiska jako neobnovitelného a
nepřemístitelného přírodního zdroje nerostných surovin.
Dne 2.9.2015 Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského
Usnesením ze dne 17.8.2018, č.j. SBS 23556/2015/OBÚ-01/1, přerušil řízení a vyzval
organizaci k doplnění žádosti o
1) nové projednání problematiky stanovení dobývacího prostoru Smolín s příslušným
stavebním úřadem ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně vyznačení
hranice Chráněného ložiskového území Smolín v územně plánovací dokumentaci dle
ustanovení § 17 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Při projednávání je nutné zohlednit stanovisko
Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 11. 2. 2015, č.j. JMK 121393/204, ve výše
uvedené věci.
2) prokazatelné projednání všech nových skutečností, včetně výše uvedených, se všemi
účastníky řízení dle ustanovení § 27 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zajištění stanovisek a
vyjádření k podkladům, jejichž doba platnosti je vyčerpána, proto k nim nelze přihlížet.
3) aktualizovat okruh účastníků řízení (např. zřízení Státního pozemkového úřadu po zrušení
Pozemkového úřadu a změny vlastníků pozemků v navrženém dobývacím prostoru Smolín).
4) zohlednit v dokumentaci Závazné stanovisko k ověření souladu obsahu stanoviska k
posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydané dle § 10 odst. 1 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 účinném do 31.3.2015
(dále jen „zákon před novelou“), s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici
Evropského parlamentu a Rady 2001/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování
vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (dále jen „směrnice
EIA“), podle článku II bodu 1. přechodných ustanovení zákona č. 39/2015 Sb., kterým
se mění zákon 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, vydané dne 13.8.20105, pod č.j. 1162/560/15 41754/ENV/15,
Ministerstvem životního prostředí.
Organizace GET s.r.o., Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2, IČ: 49702904, požádala dne
24.8.2015, č.j. SBS 26492/2015, písemně o přerušení řízení ve smyslu ustanovení § 64 odst. 2
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a k problematice uvedla
níže uvedené důvody:
1) Podle ustanovení § 64 odst. 2 správního řádu, jako jediný žadatel, žádáme o přerušení
správního řízení o stanovení dobývacího prostoru Smolín a to do doby, než orgán územního
plánování odbor územního plánování a stavební úřad Města Pohořelice, vyznačí na základě
ustanovení § 17 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, v územně plánovací dokumentaci Města Pohořelice,
hranice chráněného ložiskového území (dále jen CHLÚ) Smolín, stanoveného pravomocným
rozhodnutím ze dne 24.2.2010, č.j. 1251/560/09, Ministerstva životního prostředí, odboru
výkonu státní správy VII, vydaným mj. po projednání s Krajským úřadem Jihomoravského
kraje a po dohodě s odborem územního plánování a stavebním úřadem Města Pohořelice.
2) Důvodem žádosti o přerušení řízení je skutečnost, že ze závazného stanoviska
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Městského úřadu Pohořelice ze dne 23.4.2014, čj. MUPO 07599/2014, ve znění změny
vyslovené Krajským úřadem Jihomoravského kraje ze dne 11.2.2015, čj. JMK 121393/2014,
vyplývá, že navrhovaný dobývací prostor Smolín není v souladu s platnou územně plánovací
dokumentací Města Pohořelice. Bez odstranění tohoto rozporu, spočívajícím v nevyznačení
hranice CHLÚ Smolín v územně plánovací dokumentaci podle výše citovaného ustanovení
Horního zákona, nelze dobývací prostor Smolín v navrženém rozsahu stanovit.
Organizace dále uvedla, že jejich žádost o přerušení řízení je v souladu s právním názorem
Českého báňského úřadu vyjádřeným v rozhodnutí ze dne 31.3.2015, č.j. SBS
30048/2014/ČBÚ-22/4, podle kterého je stanovení CHLÚ závazným limitem využití území
a jeho vyznačení v územně plánovací dokumentaci je povinností zadavatele územního plánu,
přičemž pro stavební úřad je v oblasti územního plánování výše citované rozhodnutí
Ministerstva životního prostředí závazné. Protože správní řád nestanoví v řízení o žádosti ani
minimální ani maximální délku lhůty pro přerušení řízení žádáme, aby OBÚ přihlédl při
určování délky lhůty k našemu návrhu, tedy lhůtu stanovil naplněním předem určené
skutečnosti, tj. v daném případě do doby, než příslušný orgán státní správy v územně
plánovací dokumentaci vyznačí hranice CHLÚ Smolín. Termín tohoto úkonu nemůže žádající
subjekt vlastními silami zajistit.
Organizace také uvedla, že v době přerušeného řízení se bude rovněž zabývat problémy,
které nastínil Český báňský úřad v části III rozhodnutí ze dne 31. 3. 2015, čj. SBS
30048/2014/ČBÚ-22/4, kterým zrušil rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území
krajů Jihomoravského a Zlínského ze dne 17.7.2014, čj. SBS 15655/2014/OBÚ-01/02 o
stanovení dobývacího prostoru Smolín.
Organizace tvrdila, že její žádost je projevem dispoziční zásady, tedy volnosti žadatele
disponovat s předmětem žádosti, včetně nároku na přerušení řízení, což mj. vyplývá i z
ustanovení § 45 správního řádu.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského ve smyslu ustanovení §
64 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, při určení doby
přerušení přihlížel k návrhu účastníka a zároveň zohlednil rozhodnutí Českého báňského
úřadu v Praze, který rozhodl dne 31.3.2015, č.j. SBS 30048/2014/ČBÚ-22/4, že se rozhodnutí
Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského ze dne 17.7.2014,
čj. SBS/15655/2014/OBÚ-01/02, zrušuje a věc se vrací Obvodnímu báňskému úřadu pro
území krajů Jihomoravského a Zlínského k novému projednání. Český báňský úřad uložil
mimo jiné v citovaném rozhodnutí Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů
Jihomoravského a Zlínského, že se musí v pokračování správního řízení vypořádat s
požadavky zákonů, které v průběhu řízení nabyly účinnosti. Jde např. o zákon č. 39/2015 Sb.,
kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě výše uvedeného Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a
Zlínského vyzval orgány odpovědné za vyznačení hranice chráněného ložiskového území
Smolín do příslušné územně plánovací dokumentace ke splnění povinnosti stanovenou § 17
odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, kde stanovení CHLÚ je závazným limitem využití území a jeho
vyznačení v územně plánovací dokumentaci je povinností zadavatele územního plánu.
Dne 8.2.2018 Obvodní báňský ú řad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského
oznámil pokračování v řízení ve věci stanovení dobývacího prostoru Smolín podle ustanovení
§ 27 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, pro organizaci Pískovny Morava spol. s r.o., Brno, 664 66
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Němčičky 94, IČ: 26041782, která je zastoupena na základě plné moci organizací GET s.r.o.,
Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2, a která k problematice nově doložila tyto výše požadované
doklady:
 Závazné stanovisko Městského úřadu Pohořelice, Odboru územního plánování a
stavební úřadu ze dne 5.4.2016, č.j. MUPO-389/2016/SU/DVJ, ve věci správního
řízení o stanovení dobývacího prostoru Smolín a o vyznačení CHLÚ 26240000. Do
tohoto území je umístěn návrh dobývacího prostoru.
 Projednaná a zjištěná Stanoviska a vyjádření, jejichž doba platnosti byla vyčerpána.
 Aktualizovaný okruh účastníků řízení a změny vlastníků pozemků v navrženém
dobývacím prostoru.
 Závazné Stanovisko k ověření souladu obsahu stanoviska k posouzení vlivu provedení
záměru na životní prostředí ze dne 13.8.2015, č.j. 1162/560/15, 41254/ENV/15.
 Vyjádření NET4GAS, s.r.o. ze dne 5.4.2016, č. j. 2581/16/OV/Z.
 Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 18.4.2016, zn. 4016/16-22200.
 Stanovisko Povodí Moravy, s.p., ze dne 3.6.2016, zn. PM018473/2016-203/Kr.
 Vyjádření Městského úřadu Židlochovice, Odbor dopravy ze dne 2.5.2016, zn.
OD/5729/2016, SO.
 Vyjádření Dial Telecom, a.s. ze dne 13.3.2017, zn. CR476379.
 Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 31.3.2016, č.j. 572391/16.
 Vyjádření E. ON servisní, s.r.o. ze dne 30.3.2017, zn. E7456-16172802.
 Stanovisko Ministerstva dopravy ČR ze dne 1.8.2016, zn. 486/2016-910-UPR/2.
 Stanovisko Státního pozemkového úřadu ze dne 5.4.2016, zn. SPU
162932/2016/123/Ra.
 Stanovisko Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 29-4.2016, č.j.
UZSVM/B/16982/2016-HM50.
 Vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje ze dne 11.4.2016.
 Poštovní archy s adresami účastníků řízení - zaslání dokumentace k vyjádření.
 Vyjádření účastníka řízení České štěrkopísky spol. s.r.o. ze dne 9.5.2016.
 Vyjádření účastníka řízení Kamil Jung ze dne 7.6.2017.
 Vyjádření účastníka řízení Přecechtělová Alena ze dne 26.4.2016.
S doplněnou projektovou dokumentací se mohli účastníci řízení seznámit na sídle žádající
organizace GET s.r.o., Perucká 11a, 120 00 Praha 2, GET s.r.o., pobočka Brno, Zvonařka 16
nebo na Obvodním báňském úřadě pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601
42 Brno, v úředních hodinách.
Dne 14.2.2018 se dostavil Ing. Dalibor Uhrovič, který na základě plné moci ze dne
16.2.2010 požádal jako zplnomocněný zástupce společnosti České štěrkopísky spol. s r.o., IČ:
27584534, jako účastník řízení, o nahlédnutí do spisů o stanovení dobývacího prostoru
Smolín. Zástupce provedl fotokopii spisu Návrhu na stanovení dobývacího prostoru Smolín
na ložisku Smolín - doplnění žádosti ze srpna 2017, zpracovatel GET s.r.o.
K projednání pokračování řízení a informovanosti všech účastníků řízení stanovil Obvodní
báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského podle ustanovení § 28 odst. 3
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších
předpisů, ústní jednání na den 12.4.2018 se zahájením v zasedací místnosti společnosti
PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o., Brno, 664 66 Němčičky 94, v pískovně Bratčice. Svoje
stanoviska nebo případné námitky mohli účastníci řízení podat písemně do 10.4.2018, jinak k
nim nemuselo být přihlédnuto. Závěrem ústního jednání byli přítomní požádání o vydání
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písemného vyjádření. Vyjádření podala projektová organizace GET s.r.o., kde uvedla
komentář k podmínkám závazného stanoviska k ověření souladu obsahu stanoviska k
posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného dle § 10 odst. l zákona č.
100/2001 Sb., pod č.j. 1162/560/15, 41754/ENV/15, dne 13.8.2015 k záměru „Stanovení
dobývacího prostoru Smolín a následné povolení těžby živcové suroviny a štěrkopísku".
Podmínky pro fázi přípravy citovaného závazného stanoviska navrhujeme zohlednit v
rámci řízení o stanovení DP takto:
1) V rámci projektové přípravy bude vyřešeno nakládání s odpadními technologickými
vodami z praní natěžené suroviny. Podmínka bude zohledněna v rámci projektové
přípravy technologického zařízení pro úpravu štěrkopísku ve fázi povolování hornické
činnosti
2) Doplnit informaci o převažujícím větrném proudění v lokalitě (větrná růžice).
Informace bude doplněna v rámci řízení o povolení hornické činnosti.
3) Zkontrolovat správnost údajů (data z gridu 1x1 km) o oblasti se zhoršenou kvalitou
ovzduší, které jsou použity v rozptylové studii. Data o kvalitě ovzduší jsou ze strany
ČHMÚ každoročně aktualizována. Kontrolovat správnost údajů starých cca 10 let
nemá ve fázi stanovení DP smysl. Data o kvalitě ovzduší budou aktualizována v rámci
řízení o povolení hornické činnosti, tedy bezprostředně před zahájením vlastní
hornické činnosti v souvislosti s konkrétními parametry použitých technologických
zařízení.
4) Po stanovení dobývacího prostoru a před vypracováním plánu otvírky, přípravy a
dobývání bude proveden doplňující geologický průzkum. V souladu se zněním
podmínky bude provedeno po stanovení DP.
5) Bude preferována těžba pouze suchou cestou, tj. na bázi cca 198 - 200 m. n. m.
Případná těžba pod úrovní hladiny podzemní vody v rámci výše uvedené těžební báze
(zejména v severozápadní části dobývacího prostoru) může být uskutečněna pouze na
základě specifikovaných opatřeních a podmínkách vyplývajících ze speciálního
hydrogeologického průzkumu. Podmínka bude zohledněna v rámci zpracování Plánu
otvírky, přípravy a dobývání ve fázi povolování hornické činnosti
6) Možnost jímání podzemní vody na úpravu suroviny praním musí být podložena
speciálním hydrogeologickým průzkumem a vycházet ze specifikovaných opatření a
podmínek stanovených tímto průzkumem. Podmínka bude zohledněna v rámci
zpracování Plánu otvírky, přípravy a dobývání ve fázi povolování hornické činnosti,
v případe, že bude rozhodnuto o realizaci mokrého způsobu úpravy suroviny.
7) Po provedení hydrogeologického jímacího vrtu budou provedeny čerpací a stoupací
zkoušky za účelem posouzení vydatnosti zdroje, a na tomto základě bude stanoven
maximální odebírané množství vody v takové výši, aby nedošlo ke změně vydatnosti
žádného okolního zdroje podzemní vody. Podmínka bude zohledněna v rámci
zpracování Plánu otvírky, přípravy a dobývání ve fázi povolování hornické činnosti, v
případě, že bude proveden hydrologický jímací vrt.
8) Bude provedena evidence jímacích objektů v okolí ložiska a bude navržen
monitorovací systém (výběr studní a četnost sledování). Monitoring bude zahájen před
otvírkou ložiska. Podmínka bude zohledněna v rámci zpracování Plánu otvírky,
přípravy a dobývání ve fázi povolování hornické činnosti, v případě, že bude proveden
hydrologický jímací vrt.
9) Před zahájením těžby bude provedeno autorizované měření koncentrace prachu
v ovzduší (PM10, PM2,5) v nejbližších zónách obytné výstavby (imisní limit) a
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hlukového pozadí v nejbližších chráněných venkovních prostorách staveb. V souladu
se zněním podmínky bude provedeno před zahájením těžby.
10) Podmínky pro fázi provozu citovaného závazného stanoviska budou zohledněny
v rámci řízení o povolení hornické činnosti - schválení Plánu otvírky, přípravy a
dobývání.
11) Podmínky pro fázi ukončení citovaného závazného stanoviska budou zohledněny
v rámci řízení o povolení hornické činnosti - schválení Plánu likvidace.
Na základě výše uvedených důvodů vyjádření společnosti GET s.r.o. a k informovanosti
všech účastníků řízení stanovil Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a
Zlínského podle ustanovení § 28 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství, ve znění pozdějších předpisů, opakované ústní jednání na den 14.6.2018 se
zahájením v zasedací místnosti společnosti PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o., Brno, 664 66
Němčičky 94, v pískovně Bratčice. Svoje stanovisko nebo případné námitky mohli účastníci
řízení podat písemně do 13.6.2018, jinak k nim nemuselo být přihlédnuto.
Při ústním jednání dne 14.6.2018 zástupce Obvodního báňského úřadu pro území krajů
Jihomoravského a Zlínského úvodem informoval přítomné o chybě v psaní v dokumentu č.j.
SBS 26587/2017/4, ze dne 21.5.2018, kde je chybně uvedeno v názvu organizace PÍSKOVNY
MORAVA spol. s r.o., slovo Brno. Dále zástupce seznámil přítomné s novými skutečnostmi,
které nastaly v období mezi dnem 12.4.2018 a dnem 14.6.2018.
Organizace PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o., která je zastoupena na základě plné moci
organizací GET s.r.o., Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2, podala k dnešnímu jednání
„Doplnění dokladů do dokumentace pro vydání rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru
Smolín“ ze dne 12.6.2018, ve dvou vyhotoveních. Tento dokument byl s přítomnými ústního
jednání projednán. Své případné námitky a připomínky mohli účastníci řízení a dotčené
orgány správy podat písemně na Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a
Zlínského do 13.6.2018 nebo nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nemuselo být
přihlédnuto ve smyslu ustanovení § 28 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů. Na uvedenou skutečnost zareagovali
svými nesouhlasnými písemnými podáními paní Zdeňka Čtveráková, paní Zdeňka Zemánková
a pan František Čtverák. Nesouhlasná stanoviska byla na tomto ústním jednání přečtena.
Závěrem ústního jednání byli přítomní požádání o vydání písemného vyjádření.
Písemné vyjádření podal přítomný pan Milan Peterka vlastník pozemku. Písemné vyjádření je
nedílnou součástí protokolu z ústního jednání.
Písemné vyjádření podal jednatel společnosti PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o., žadatel.
Dne 17.7.2018 oznámil Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského
veřejnou vyhláškou doplnění podkladů, jako příslušný správní orgán v souladu s ustanovením
§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že v
tomto řízení byly dne 12.7.2018, č.j. 21848/2018, doplněny nové podklady pro vydání
rozhodnutí. Účastníci řízení mohli svá stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit ve
lhůtě do 26.7.2018. K později uplatněným námitkám nebylo přihlédnuto. Účastníci řízení
mohli nahlížet do podkladů rozhodnutí, v úřední dny. Uvedenou možnost využil dne
20.8.2018 pan Petr Bedřich, který na základě plné moci ze dne 30.1.2018 požádal jako
zplnomocněný zástupce společnosti České štěrkopísky spol. s r.o. IČ: 27584534, jako účastník
řízení, o nahlédnutí do spisů o stanovení dobývacího prostoru Smolín. Zástupce provedl
fotokopii spisu č.j. 21848/2018 o doplnění žádosti z června 2018, Zpracovatel GET s.r.o..
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Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského sdělil účastníkům řízení,
že mohou v řízení uplatnit své právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle ustanovení § 36
odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a současně je
vyzval, aby tak učinili nejpozději do 26.7.2018. Po uplynutí uvedené lhůty přistoupil Obvodní
báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského k vydání rozhodnutí ve věci samé.
Výše uvedené možnosti využila společnost GET s.r.o., se sídlem Praha 2 - Vinohrady,
Perucká 2540/11a, PSČ 120 00, IČ: 49702904, která dne 23.7.2018 podala doplnění o
vyjádření vlastníků pozemků společnosti SD Projekty Moravia s r.o. a Biskupství Brněnské ,
Petrov 269/8, 602 00 Brno.
Obvodní báňský úřad posuzoval vyjádření, stanoviska a námitky účastníků řízení podle závěrů
jednotlivých dotčených orgánů státní správy, které učinily formou závazného stanoviska.
Dotčené orgány státní správy, kterým je v řízení o stanovení dobývacího prostoru svěřena
ochrana veřejného zájmu (resp. jednotlivých složek dle rozsahu úpravy zvláštních právních
předpisů a pravomoci příslušných dotčených orgánů), vyslovily souhlas, resp. neshledaly
kolizi posuzovaného předmětu řízení s veřejným zájmem zejména v oblasti
ochrany vod,
veřejného zdraví,
životního prostředí,
přírody a krajiny,
ovzduší,
územního plánování a využití území,
dopravy na pozemních komunikacích.
Obvodní báňský úřad z tohoto důvodu zamítl podle § 28 odst. 8 zákona č. 44/1988 Sb., horní
zákon, všechny námitky účastníků řízení směřující proti souhlasným závazným stanoviskům
dotčených orgánů státní správy.
Obvodní báňský úřad zcela naplnil povinnost dle § 27 odst. 1 horního zákona a postupoval ve
vzájemné součinnosti s dotčenými orgány, které chrání veřejné zájmy podle zvláštních
právních předpisů.
Veřejné zájmy dle zvláštních právních předpisů, nejsou předmětem tohoto řízení dotčeny,
resp. byl vysloven souhlas s jeho uskutečněním za splnění podmínek, které báňský úřad je
povinen převzít do výrokové části tohoto rozhodnutí (§ 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád a § 28 odst. 7 zákona č. 44/1988 Sb.). I tuto povinnost splnil Obvodní báňský úřad
tím, že do výrokové části tohoto rozhodnutí převzal podmínky stanovené dotčenými orgány
státní správy.
Obvodní báňský úřad, který vydává rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru, nemůže
obsah těchto závazných stanovisek měnit, upravovat. Nemůže ani vlastním výkladem
přisuzovat jiný význam či smysl, než který do něj vtělil dotčený orgán. Pokud má být obsah
závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, musí tento správní orgán závazné
stanovisko, a to včetně případných podmínek, přesně zapracovat do výrokové části svého
rozhodnutí ve věci samé. Neplatí zde proto zásada volného hodnocení důkazů podle § 50 odst.
4 správního řádu.
Rovněž tak zákon č. 100/2001 Sb. upravuje právní formu výstupu procesu EIA jako závazné
stanovisko (§ 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí).
Tedy i Ministerstvo životního prostředí v řízení o stanovení dobývacího prostoru, jako
dotčený orgán, vydává závazné stanovisko.
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Obvodní báňský úřad nemůže přezkoumávat znění a správnost závazného stanoviska (§ 149
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Odbornost závazného stanoviska je presumována
vzhledem k tomu, že se v něm dotčený orgán zabývá specializovanými otázkami, které si z
důvodu jejich náročnosti nemůže Obvodní báňský úřad odpovědět sám. Tedy odpadá možnost
uvážení, které prvky tohoto závazného stanoviska zohlednit a v jaké míře.
Obvodní báňský úřad při zamítnutí námitek účastníků řízení vycházel z těchto úvah. Námitky,
které směřují proti znění závazných stanovisek dotčených orgánů, které tvoří esenciální
podklady pro toto správní řízení. Podkladové úkony dotčených orgánů slouží k zajištění
požadavků stanovených odvětvovými právními předpisy, tedy k zajištění dílčího veřejného
zájmu (resp. obecného zájmu dle § 28 odst. 1 písm. d) zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon).
Stanoviska či námitky účastníků řízení, územních samosprávných celků, jako je kraj či obec,
vydaná v samosprávné působnosti naproti tomu nemají právní sílu na roveň postavenou
orgánům státní moci, které vydávají závazná stanoviska při řízení o stanovení dobývacího
prostoru.
Obvodní báňský úřad je povinen vycházet ze závazných stanovisek orgánů, kterým zvláštní
právní předpisy svěřují ochranu jednotlivých složek veřejného zájmu. Z toho důvodu
argumentaci uvedenou v nesouhlasných námitkách zamítl.
Rovněž právo na samosprávu, resp. veřejný zájem spočívající v péči kraje o všestranný rozvoj
svého území a o potřeby svých občanů, dle § 1 odst. 4 zákona a § 2 odst. 3. č. 129/2000 Sb.,
není zahrnut mezi privilegovaná stanoviska dle § 149 správního řádu. Tedy nelze ani
aplikovat § 149 odst. 3 správního řádu (Jestliže bylo v průběhu řízení o žádosti vydáno
závazné stanovisko, které znemožňuje žádosti vyhovět, neprovádí správní orgán další
dokazování a žádost zamítne).
Je-li zpochybňováno oprávnění Obvodního báňského úřadu ke stanovení dobývacího prostoru
na ploše určené pro zemědělství, úřad dovozuje svoji pravomoc mj. i z § 27 odst. 6 zákona č.
44/1988 Sb., horního zákona, podle kterého: „Stanovení a změna dobývacího prostoru je i
rozhodnutím o změně využití území v rozsahu jeho vymezení na povrchu.“ Obdobně dle § 80
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je stanovení dobývacího prostoru
rozhodnutím o změně využití území.
Souhlasné závazné stanovisko vyslovily orgány územního plánování (§ 6 zákona č. 183/2006
Sb., stavebního zákona) i stavební úřad (§ 84 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.).
Obvodní báňský úřad zdůrazňuje, že řízení o stanovení dobývacího prostoru samo o sobě
neumožňuje žadateli provádět hornickou činnosti otvírku, přípravu a dobývání (laicky řečeno
těžit). Vlastník pozemku, na kterém je stanoven dobývací prostor, není dotčen v právu užívat
nemovitost dosavadním způsobem. Organizace, která hodlá přistoupit k zahájení dobývání,
musí v dalším řízení (o povolení hornické činnosti dle § 10 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě) a dle § 33 zákona č. 44/1988 Sb., horního
zákona, vyřešit tzv. střety zájmů a doklady o tom předložit podle § 17 odst. 2 zákona č.
61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších
předpisů. Tím je v tomto případě dosažení soukromoprávní dohody s vlastníkem pozemku
(např. pachtovní či kupní smlouvou).
K námitkám účastníků řízení směřující proti těžbě, podmínkám stanoviska MŽP pro fázi tzv.
„realizace“, nemohl Obvodní báňský úřad přihlédnout (kromě výše uvedených skutečností)
ani z důvodu, že se nevztahují k tomuto řízení.
Podle § 28 odst. 6 horního zákona Obvodní báňský úřad v řízení o stanovení dobývacího
prostoru posuzuje návrh především z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a jeho
důsledků. Návrh je v souladu s rozhodnutím o stanovení chráněného ložiskového území,
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vyhovuje všeobecným technickým požadavkům pro výstavbu lomů a požadavkům, které
stanoví zvláštní předpisy pro ochranu chráněných zájmů.
Obvodní báňský úřad konstatuje, že návrh organizace vyhovuje požadavkům vyhlášky č.
172/1992 Sb., o dobývacích prostorech, podle zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, organizace
splnila povinnosti v řízení o stanovení dobývacího prostoru, rovněž organizace obdržela a v
řízení doložila předchozí souhlas Ministerstva životního prostředí k podání návrhu na
stanovení dobývacího prostoru podle § 24 horního zákona, jenž je projednáván s
Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.
Předchozí souhlas Ministerstva životního prostředí v tomto případě není vázáno na splnění
podmínek vztahujících se k tvorbě jednotné surovinové politiky České republiky.
Z výše uvedeného Obvodní báňský úřad usoudil, že návrh na stanovení dobývacího prostoru
Smolín není ani v rozporu s veřejným zájmem na ochraně a využití nerostného bohatství
České republiky.
Obvodní báňský úřad není zmocněn zatížit správní uvážení, týkající se ochrany a využití
nerostného bohatství a jeho důsledků, dalšími požadavky.
Prostý nesouhlas se stanovením dobývacího prostoru vyslovilo několik vlastníků pozemků.
Obvodní báňský úřad nemohl prostému nesouhlasu vyhovět, neboť návrh na stanovení
dobývacího prostoru splňuje náležitosti vyhlášky č. 172/1992 Sb. a zákona č. 44/1988 Sb.
Navrhovatel rovněž doložil vyřešení dopadů na zákonem chráněné zájmy v podobě
souhlasných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy.
Obvodní báňský úřad dále přistoupil k odstranění vytýkaných vad a doplnil odůvodnění
rozhodnutí o chybějící důvody výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými
se řídil při jejich hodnocení.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského hodnotil podklady a
přiložil jim jednotlivě následující význam takto:
 zdůraznil požadavky horního zákona (žádost, doklady dle § 28 odst. 1 písm. a) až e)
horního zákona), celkové zhodnocení, které vyhovuje,
 vyhodnotil požadavky vyhlášky č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech, ve znění
pozdějších předpisů, tak, že dokumentace zcela obsahuje její požadavky,
 vyhověl orgánům ochrany veřejného zájmu a podmínky zapracoval do rozhodnutí,
případně v odůvodnění se s nimi vypořádal.
Správní poplatek byl vyměřen podle sazebníku poplatků ustanovením § 4 zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, v platném znění, v souladu s položkou č. 60 bod 1 písm. j) části
IV, přílohy citovaného zákona, ve výši 1.500,- Kč. Správní poplatek byl vybrán podle
ustanovení § 5 citovaného zákona, ve výši 1.500,- Kč, zaprotokolováno pod č.j. 37335/2010 a
kolkové známky byly vylepeny na originálu nepravomocného rozhodnutí ze dne 2.4.2012, č.j.
SBS/05183/2012/OBÚ-01/002.
Internetová adresa k nahlédnutí:
http://www.cbusbs.cz/index.php/uredni-deska-brno.html
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Obdrží:
K vyvěšení na úřední desku:
1. Obec Žabčice, Kopeček 46, 64 63 Žabčice
2. Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice

Obecní úřad Žabčice žádáme tímto o spolupráci a vyvěšení této vyhlášky po dobu 15-ti
dnů ode dne doručení na úřední desce obecního úřadu Žabčice a po vyznačení lhůty jejího
vyvěšení a svěšení o vrácení zpět na náš úřad.
Vyvěšeno:

Sňato:

Město Pohořelice žádáme tímto o spolupráci a vyvěšení této vyhlášky po dobu 15-ti
dnů ode dne doručení na úřední desce městského úřadu Pohořelice a po vyznačení lhůty jejího
vyvěšení o vrácení a svěšení zpět na náš úřad.

Vyvěšeno:

Sňato:
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