OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ KRAJŮ
LIBERECKÉHO A VYSOČINA
Tř. 1. máje 858/26, PO BOX 16, 460 01 LIBEREC 1

Veřejná vyhláška
Koncept rozhodnutí podle ustanovení § 144 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů
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č. j. SBS 00918/2018

Ing. Horák/930

12. června 2018

Stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem na části výhradního
ložiska štěrkopísku Bohatice
- koncept rozhodnutí Na základě žádosti organizace České štěrkopísky spol. s r.o. se sídlem Cukrovarská 34, 190 00 Praha
9 - Čakovice, IČO 275 84 534, kterou podal na základě plné moci RNDr. Pavel Josefus se sídlem
Slunečná 2/353, 748 01 Hlučín, Bobrovníky, IČO 739 07 847 ze dne 8. ledna 2018, která je na
zdejším úřadu zaevidována dne 9. ledna 2018 pod čj. SBS 00918/2018 a výsledku ústního jednání
spojeného s místním šetřením provedeného dne 20. března 2018, který je předmětem protokolu
zaevidovaného na zdejším úřadu pod čj. SBS 09090/2018, Obvodní báňský úřad pro území krajů
Libereckého a Vysočina, jako orgán věcně příslušný 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, (dále jen „zákon č. 61/1988 Sb.“) a místně příslušný podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b)
bodu 8. zákona č. 61/1988 Sb., v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb.,
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
organizaci České štěrkopísky spol. s r.o. se sídlem Cukrovarská 34, 190 00 Praha 9 - Čakovice,
IČO 275 84 534
stanovuje
dobývací prostor Pertoltice pod Ralskem pod evidenčním číslem 7/1199.
I. Vymezení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem:
Dobývací prostor leží:
Katastrální území

Okres

Název

Identifikační číslo

Název

Kód

Pertoltice pod Ralskem

695262

Česká Lípa

CZ0511

Hranice dobývacího prostoru na povrchu jsou stanoveny uzavřeným geometrickým obrazcem
s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi v souřadnicovém systému jednotné
trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK):
 485 340 928
Fax: 485 340 933
E-mail: podatelna-obu-liberec@cbusbs.cz (E-podatelna)
Datová schránka: typ „Orgán veřejné moci“, ID tqjaduc

http://www.cbusbs.cz
IČO: 00025844
Bankovní spojení pro úhrady: ČNB Pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu 35-11821461/0710
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Označení vrcholu
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1

Souřadnice X (m)
980 722.92

Souřadnice Y (m)
715 426.97

2

980 805.00

715 126.00

3

980 928.00

714 978.00

4

981 005.73

715 009.71

5

981 358.00

715 155.00

6

981 349.00

715 241.00

7

981234.00

715 391.00

8

980 911.00

715 425.00

Prostorové hranice pod povrchem jsou stanoveny svislými rovinami, které procházejí povrchovými
hranicemi.
Plošný obsah geometrického obrazce: 19,24018 ha
Plošný obsah jednotlivých katastrálních území:
Katastrální území

Plošný obsah

Pertoltice pod Ralskem

19,24018 ha

Druh nerostu výhradního ložiska, pro jehož dobývání je dobývací prostor stanoven: štěrkopísek, část
výhradního ložiska Bohatice, číslo ložiska 3000400.
Termín započetí dobývání výhradního ložiska: do jednoho roku po nabytí právní moci rozhodnutí
o povolení hornické činnosti – otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska.
II. Pro organizaci České štěrkopísky spol. s r.o. se sídlem Cukrovarská 34, 190 00 Praha 9 Čakovice, IČO 275 84 534, popřípadě jejího právního nástupce, se pro dobývací prostor Pertoltice
pod Ralskem stanovují následující omezení a podmínky:
1. Musí být požádáno Ministerstvo životního prostředí k provedení změny výše finančních
prostředků, které byly v minulosti vynaložené ze státního rozpočtu na geologicko-průzkumné
práce na ložisku Bohatice, č. ložiska 3000400, a to ve výši 320 567 Kč. Ministerstvem životního
prostředí nově stanovená částka musí být vypořádána na příjmový účet Ministerstva životního
prostředí, vedený u České národní banky Praha 1, číslo účtu 19-7628001/0710, a to do 30 dní po
nabytí právní moci rozhodnutí o povolení hornické činnosti podle plánu otvírky, přípravy
a dobývání v dobývacím prostoru Pertoltice pod Ralskem. Před provedením platby organizace
ověří, zda nedošlo ke změně čísla účtu. Číslo ložiska bude uvedeno jako variabilní symbol.
2. Těžba na ložisku bude povolena v souladu se schváleným územním plánem.
3. V souladu s regionální surovinovou politikou Libereckého kraje, schválenou usnesením
zastupitelstva Libereckého kraje č. 386/11 LK ze dne 25. 10. 2011, před zahájením využití bude
proveden podrobný hydrogeologický průzkum vlastního ložiska a předpolí navazujícího
registrovaného zdroje Bohatice (akce Ploučnice č. 90322001) a bude posouzeno možné ovlivnění
jímacích zdrojů podzemních vod v obci Bohatice v důsledku těžby. V případě možného ovlivnění
jímacích zdrojů podzemních vod v obci Bohatice v důsledku těžby bude zajištěno trvalé
zásobování obyvatelstva obce Bohatice pitnou vodou (vybudování vodovodního řádu, popřípadě
prohloubení stávajících studní do vydatnějších křídových zvodní).
4. V souladu s Regionální surovinovou politikou Libereckého kraje, schválenou usnesením
zastupitelstva Libereckého kraje č. 386/11 LK ze dne 25. 10. 2011, organizace vyhodnotí kvalitu
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dotčeného lesního porostu, vymezí ochranný pilíř zastavěné části dotčených obcí Bohatice
a Pertoltice a navrhne kombinovaný způsob postupné rekultivace.
III. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina v souladu s ustanovením § 28 odst.
8 horního zákona rozhodl o námitkách účastníků takto:
1. Zamítl námitku Obce Pertoltice pod Ralskem – Že účastníky řízení mohou být i vlastníci
komunikací – příjezdové komunikace k dobývacímu prostoru, která je uvedena ve
stanovisku/námitce obce ze dne 30. 1. 2018 bez zn., a která je zaevidována pod čj. SBS
03365/2018.
2. Zamítl námitku Obce Pertoltice pod Ralskem č. 1) – Že organizace neprojednala podmínky
pro stanovení dobývacího prostoru s Obecním úřadem Pertoltice pod Ralskem vykonávajícím
přenesenou působnost (silniční správní úřad), která je uvedena ve stanovisku/námitce II. obce
ze dne 19. 3. 2018 bez zn. zaevidovaném pod čj. SBS 08846/2018.
3. Zamítl námitku Obce Pertoltice pod Ralskem č. 2) – Aby OBÚ provedl test proporcionality,
v němž by poměřil zájem obcí (Pertoltice pod Ralskem a Bohatice - účastník EIA) na ochraně
zdraví a životním prostředí obyvatel na straně jedné, a ekonomický zájem těžební organizace
na exploataci ložiska na straně druhé, která je uvedena ve stanovisku/námitce II. obce ze dne
19. 3. 2018 bez zn. zaevidovaném pod čj. SBS 08846/2018.
4. Zamítl námitku Obce Pertoltice pod Ralskem č. 3) – Na opomenutí účastníka řízení vlastníka
komunikací a k neexistenci přístupové cesty k navrženému dobývacímu prostoru, která je
uvedena ve stanovisku/námitce II. obce ze dne 19. 3. 2018 bez zn. zaevidovaném pod čj. SBS
08846/2018.
5. Zamítl námitku Obce Pertoltice pod Ralskem č. 4) – K nesouladu s Regionální surovinovou
politikou Libereckého kraje 2011 – předčasnost záměru vzhledem k plánovanému rozšíření
dobývacího prostoru Velký Grunov, která je uvedena ve stanovisku/námitce II. obce ze dne
19. 3. 2018 bez zn. zaevidovaném pod čj. SBS 08846/2018.
6. Zamítl námitku Obce Bohatice č. 1) – Na nezákonnost závazného stanoviska EIA, která je
uvedena v námitkách obce ze dne 19. 3. 2018 bez zn. zaevidovanými pod čj. SBS
08846/2018.
7. Zamítl námitku Obce Bohatice č. 2) – Na nezákonnost závazného stanoviska vodoprávního
úřadu, která je uvedena v námitkách obce ze dne 19. 3. 2018 bez zn. zaevidovanými pod čj.
SBS 08846/2018.
8. Zamítl námitku Obce Bohatice č. 3) – Na nedostatečnou ochranu CHOPAV , která je uvedena
v námitkách obce ze dne 19. 3. 2018 bez zn. zaevidovanými pod čj. SBS 08846/2018.
9. Zamítl námitku Obce Bohatice č. 4) – Na nezpůsobilost komunikace k expedici vytěženého
materiálu, která je uvedena v námitkách obce ze dne 19. 3. 2018 bez zn. zaevidovanými pod
čj. SBS 08846/2018.
10. Zamítl námitku Obce Bohatice č. 5) – Na nedostatečnou ochranu kulturní pmátky – vodojemu
s prameništěm, která je uvedena v námitkách obce ze dne 19. 3. 2018 bez zn. zaevidovanými
pod čj. SBS 08846/2018.
11. Zamítl námitku Obce Bohatice č. 6) – Na nesoulad s územně plánovací dokumentací, která je
uvedena v námitkách obce ze dne 19. 3. 2018 bez zn. zaevidovanými pod čj. SBS
08846/2018.
12. Zamítl námitku Obce Bohatice č. 7) – Na nutnost vyřešit střety zájmů, která je uvedena
v námitkách obce ze dne 19. 3. 2018 bez zn. zaevidovanými pod čj. SBS 08846/2018.

4/24

Koncept rozhodnutí čj. SBS 00918/2018

Odůvodnění:
Organizace České štěrkopísky spol. s r.o. se sídlem Cukrovarská 34, 190 00 Praha 9 - Čakovice, IČO
275 84 534, v zastoupení RNDr. Pavla Josefuse na základě plné moci (dále jen „organizace“)
předložila na Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina dne 18. ledna 2018
žádost o stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem, která je zaevidována pod čj. SBS
00918/2018.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina přezkoumal žádost organizace
a přezkoumáním zjistil, že žádost je doložena doklady stanovenými v ustanovení § 28 odst. 1 horního
zákona, a to:
•

Rozhodnutím o stanovení chráněného ložiskového území Bohatice, které vydal Obvodní báňský
úřad v Liberci pod čj. 2219-To/90 dne 22. 7. 1991.

•

Předchozím souhlasem Ministerstva životního prostředí, který byl vydán odborem výkonu státní
správy V pod čj. 22538/ENV/16 348/540/16 dne 5. 5. 2016 k podání návrhu na stanovení
dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem pro dobývání části výhradního ložiska štěrkopísku
Bohatice č. ložiska 3000400 v okrese Česká Lípa.

•

Dokladem, že organizace může provádět hornickou činnost, tj. Oprávněním k hornické činnosti
a k činnosti prováděné hornickým způsobem pro organizaci České štěrkopísky spol. s r.o., které
vydal Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského dne
12. 12. 2016 pod čj. SBS 40066/2016/OBÚ-02.

•

Doklady a dokumentací stanovenou ve vyhlášce č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech, ve
znění pozdějších předpisů, a těmito doklady je mimo jiné:
• Návrh na stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem na výhradním ložisku
štěrkopísku Bohatice z prosince 2017.
• Kopie mapy povrchu včetně se zakreslením hranic dobývacího prostoru a vrcholů jeho
geometrického obrazce.
• Souhrnný plán sanace a rekultivace dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem zpracovaný
Ing. Josefem Charouzkem v září 2016.
• Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí k záměru
„Stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem a následná hornická činnost“ vydané
Ministerstvem životního prostředí dne 13. 4. 2016 pod čj. 21417/ENV/16.
• Koordinované závazné stanovisko vydané Městským úřadem Česká Lípa, odborem životního
prostředí dne 8. 11. 2016 pod čj. MUCL/68539/2016.
• Závazné stanovisko - souhlas se zásahem do krajinného rázu vydané Městským úřadem
Česká Lípa, odborem životního prostředí dne 21. 3. 2017 pod čj. MUCL/28032/2017.
• Závazné stanovisko - souhlas vodoprávního úřadu vydané Městským úřadem Česká Lípa,
odborem životního prostředí dne 21. 3. 2017 pod čj. MUCL/27676/2017.
• Vyjádření vydané Městským úřadem Česká Lípa, stavebním úřadem - úřadem územního
plánování dne 23. 9. 2016 pod čj. MUCL/70677/2016 .
• Závazné stanovisko vydané Městským úřadem Česká Lípa, stavebním úřadem - úsekem
památkové péče dne 4. 1. 2017 pod čj. MUCL/1102/2017.
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• Závazné stanovisko vydané Městským úřadem Mimoň, odborem výstavby, dopravy,
zemědělství a životního prostředí dne 19. 9. 2016 pod čj. MUMI 6548/2016.
• Stanovisko vydané Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem životního prostředí
a zemědělství dne 20. 10. 2016 pod čj. KULK 75994/2016.
• Stanovisko z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu vydané Krajským úřadem
Libereckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství dne 16. 12. 2016 pod čj.
KULK 85947/2016 OŽPZ 1359/2016.
• Závazné stanovisko - souhlas k umístění a stavbě vyjmenovaného stacionárního zdroje
znečišťování ovzduší vydané Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem životního
prostředí a zemědělství dne 18. 10. 2016 pod čj. KULK 81829/2016 OŽPZ
1144/2016/OOO/6.
• Závazné stanovisko z hlediska PUPFL vydané Ministerstvem zemědělství, Úsekem lesního
hospodářství, Odborem hospodářské úpravy a ochrany lesů dne 23. 11. 2016 pod čj.
57060/2016-MZE-16211.
• Stanovisko vydané Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje se sídlem v Liberci dne
18. 10. 2016 pod čj. KHSLB 20303/2016.
• Vyjádření z hlediska státní památkové péče vydané Národním památkovým ústavem,
územním odborným pracovištěm v Liberci dne 16. 12. 2016 pod čj. NPÚ-353/k92357/2016.
• Stanovisko vydané Povodím Ohře, státním podnikem dne 28. 11. 2016 pod zn.
POH/48291/2016-2/032300.
• Vyjádření vydané Státním pozemkovým úřadem, oddělením správy vodohospodářských děl
dne 28. 12. 2016 pod zn. SPU 552906/2016.
• Vyjádření vydané Archeologickým ústavem, AV ČR dne 31. 10. 2016 pod čj. ARUP10912/2016.
• Vyjádření vydané Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě dne 9. 11. 2016 pod zn.
VMG/345/2016/A.
• Vyjádření vydané Krajskou správou a údržbou silnic Libereckého kraje, p.o. dne 4. 11. 2016
pod zn. KSSLK/8255/2016.
• Vyjádření vydané Úřadem pro civilní letectví ČR, letiště Ruzyně dne 1. 11. 2016 pod čj.
010941-16-701.
• Souhlasné závazné stanovisko vydané Ministerstvem obrany České republiky, Sekcí
ekonomickou a majetkovou, Odborem ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité
infrastruktury Praha dne 8. 11. 2016 pod zn. 91156/2016-8201-OÚZ-LIT.
• Vyjádření vydané GridServices, s.r.o. (GasNet, s.r.o.) dne 24. 10. 2016 pod zn. 5001397324.
• Vyjádření vydané Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. (CETIN) dne 21. 10. 2016
pod čj. 738585/16.
• Vyjádření vydané ČEZ distribuce, a.s. dne 19. 5. 2017 pod zn. 0100747134.
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• Vyjádření vydané ČEZ ICT Services, a.s., poskytování sítí dne 21. 10. 2016 pod zn.
0200514508.
• Vyjádření vydané ČEPS, a.s. dne 21. 10. 2016 pod zn. 0000013899.
• Vyjádření vydané ČEPRO a.s. dne 21. 10. 2016 pod zn. 8065/16.
• Vyjádření vydané Vodafone Czech Republic a.s. dne 21. 10. 2016 pod zn. 161021154219541.
• Vyjádření vydané Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s. dne 8. 11. 2016 pod zn.
O16610183916/OTPCLI/Ps.
• Vyjádření vydané T-Mobile Czech Republic a.s. dne 21. 10. 2016 pod zn. E29818/16.
• Vyjádření vydané ČD - Telematikou a.s. dne 24. 10. 2016 pod čj. 1201612681.
• Vyjádření vydané Českými Radiokomunikacemi a.s. dne 31. 10. 2016 pod zn.
UPTS/OS/157787/2016.
• Vyjádření vydané UPC ČR, a.s. dne 21. 10. 2016 pod zn. E020279/16.
• Vyjádření vydané NET4GAS, s.r.o. dne 21. 10. 2016 pod zn. 8480/16/OVP/N.
• Vyjádření vydané BRAWA a.s. dne 21. 10. 2016 pod zn. 3253/16/BRA/N.
• Stanovisko vydané Lesy České republiky, státním podnikem dne 29. 9. 2016 pod čj.
LCR239/001495/2016.
• Vyjádření vydané Státním pozemkovým úřadem dne 15. 11. 2016 pod zn. SPU 484
538/2016.
• Stanovisko vydané Obcí Pertoltice pod Ralskem dne 6. 10. 2016.
• Stanovisko vydané paní Lenkou Sojovskou dne 11. 5. 2017.
Přípisem Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina čj. SBS 00918/2018
ze dne 18. ledna 2018 bylo všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům oznámeno zahájení řízení
o stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem a zároveň oznámeno nařízení ústního
jednání spojeného s místním šetřením na den 31. ledna 2018 od 9:00 hodin v Kulturním domě
Pertoltice pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem 87, 471 24 Pertoltice pod Ralskem. V oznámení
o zahájení řízení bylo mimo jiné uvedeno upozornění pro účastníky řízení, že v souladu
s ustanovením § 28 odst. 3 horního zákona můžou své připomínky a návrhy uplatnit nejpozději při
nařízeném ústním jednání, jinak k nim nemusí být přihlédnuto, a také byla stanovena v souladu
s ustanovením § 28 odst. 4 horního zákona dotčeným orgánům lhůta do 2. února 2018 pro oznámení
svých stanovisek. Oznámení o zahájení řízení bylo odesláno všem známým účastníkům řízení
a dotčeným orgánům do vlastních rukou prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky
nebo poštovní službou.
Po oznámení o zahájení předmětného řízení bylo na Obvodní báňský úřad pro území krajů
Libereckého a Vysočina doručeno:
• Nesouhlasné stanovisko Státního pozemkového úřadu ve věci stanovení dobývacího prostoru
Pertoltice pod Ralskem vydané dne 22. ledna 2018 pod zn. SPU 034093/2018, které bylo
zaevidováno pod čj. SBS 02631/2018 dne 24. ledna 2018.
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• Stanovisko a námitky Obce Pertoltice pod Ralskem ve věci stanovení dobývacího prostoru
Pertoltice pod Ralskem vydané dne 30. ledna 2018, které bylo zaevidováno pod čj. SBS
03365/2018 dne 30. ledna 2018.
• Souhrnné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí ve věci
stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem vydané dne 31. ledna 2018 pod čj.
MUCL/12751/2018, které bylo doručeno 31. ledna 2018 a je zaevidováno pod čj. SBS
03537/2018.
Nařízené ústní jednání spojené s místním šetřením se ve stanovený den tj. 31. ledna 2018 konalo
a výsledek je předmětem protokolu, který je na Obvodním báňském úřadu pro území krajů
Libereckého a Vysočina zaevidován pod čj. SBS 03495/2018. V závěru protokolu je uvedeno, že
úřadem byly zjištěny procesní nedostatky v řízení a to, že žádost organizace a oznámení o zahájení
předmětného řízení nebyly vyvěšeny na úřední desce Obvodního báňského úřadu pro území krajů
Libereckého a Vysočina a oznámení o zahájení předmětného řízení nebylo oznámeno veřejnou
vyhláškou tak, jak je stanoveno v zákoně č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon
č. 100/2001 Sb.“), a že na základě těchto nedostatků bude provedeno opakované ústní jednání
spojené s místním šetřením. Na ústní jednání se dostavili také zástupci Obce Bohatice (starostka
a místostarosta) s tím, že Obec Bohatice se považuje za účastníky řízení o stanovení dobývacího
prostoru Pertoltice pod Ralskem. Návrh na stanovení dobývací prostor Pertoltice pod Ralskem se
netýká územního obvodu Obce Bohatice, a z toho důvodu ve smyslu ustanovení § 28 odst. 2 horního
zákona Obec Bohatice není účastníkem řízení o stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod
Ralskem. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina nevyloučil Obec Bohatice
z účastenství ve správním řízení ve věci stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem, a to
z důvodu zjednodušení předmětného řízení, protože Obec Bohatice by se proti usnesení o vyloučení
z předmětného řízení odvolala. Při ústním jednání se vyjádřila Obec Pertoltice pod Ralskem
s odkazem na své stanovisko ze dne 30. 1. 2018 a Obec Bohatice s tím, že se vyjádří po zveřejnění
oznámení o zahájení řízení na úřední desce Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého
a Vysočina a jeho prostudování. Protokol z ústního jednání, při kterém nebylo provedeno místní
šetření, byl odeslán všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům do vlastních rukou prostřednictvím
veřejné datové sítě do datové schránky nebo poštovní službou.
Po provedeném ústním jednání bylo na Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého
a Vysočina doručeno závazné stanovisko orgánu územního plánování Městského úřadu Česká Lípa
stavebního úřadu – úřadu územního plánování věci stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod
Ralskem vydané dne 2. února 2018 pod čj. MUCL/13377/2018, které bylo zaevidováno pod čj. SBS
03869/2018.
Protože správní řízení ve věci stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem na výhradním
ložisku štěrkopísku Bohatice je navazujícím řízením k záměru „Stanovení dobývacího prostoru
Pertoltice pod Ralskem a následná hornická činnost“, který byl posouzen podle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí, Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina veřejnou
vyhláškou vydanou pod čj. SBS 00918/2018 dne 7. února 2018 oznámil zahájení řízení o stanovení
dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem a nařídil opakované ústní jednání spojené s místním
šetřením na den 20. března 2018 od 9:00 hodin v Kulturním domě Pertoltice pod Ralskem, Pertoltice
pod Ralskem 87, 471 24 Pertoltice pod Ralskem. V oznámení o zahájení řízení bylo mimo jiné
uvedeno upozornění pro účastníky řízení, že v souladu s ustanovením § 28 odst. 3 horního zákona
můžou své připomínky a návrhy uplatnit nejpozději při nařízeném ústním jednání, jinak k nim
nemusí být přihlédnuto, a také byla stanovena v souladu s ustanovením § 28 odst. 4 horního zákona
dotčeným orgánům lhůta do 14. března 2018 pro oznámení svých stanovisek. V oznámení byly také
uvedeny doplňující informace stanovené v ustanovení § 9b zákona č. 100/2001 Sb. a správní řízení
bylo provedeno jako řízení s velkým počtem účastníků řízení podle správního řádu. Do účastníků
řízení již Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina zahrnul Obec Bohatice,
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která se cítí být účastníkem řízení o stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem tak, jak
prezentovali zástupci této obce na ústním jednání provedeném dne 31. ledna 2018. Veřejná vyhláška
byla umístěna:
• Na úřední desce umístěné v sídle Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého
a Vysočina od 7. února 2018 do 12. března 2018.
• Na elektronické úřední desce Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého
a Vysočina umožňující dálkový přístup od 7. února 2018 do 12. března 2018.
• Na elektronické desce Obecního úřadu Pertoltice pod Ralskem umožňující dálkový přístup od
7. února 208 do 12. března 208. Žádost o vyvěšení byla na Obecní úřad Pertoltice pod
Ralskem odeslána pod č. j. SBS 00918/2018 dne 7. února 2018. Potvrzení o sejmutí bylo
doručeno na Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina dne 19. března
2018 a je zaevidováno pod č. j. SBS 08803/2018.
Po oznámení o zahájení předmětného řízení veřejnou vyhláškou bylo na Obvodní báňský úřad pro
území krajů Libereckého a Vysočina doručeno:
• Nesouhlasné stanovisko Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Liberecký kraj, ve věci stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem vydané dne
8. února 2018 pod zn. SPU 066494/2018, které bylo zaevidováno pod čj. SBS 04535/2018
dne 9. února 2018.
• Souhrnné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí ve věci
stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem vydané dne 15. března 2018 pod čj.
MUCL/30044/2018, které bylo zaevidováno pod čj. SBS 08672/2018 dne 19. března 2018.
• Závazné stanovisko k ověření změn záměru „Stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod
Ralskem na výhradním ložisku štěrkopísku Bohatice“ vydané Ministerstvem životního
prostředí dne 15. března 2018 pod čj. MZP/2018/710/537, které bylo zaevidováno pod čj.
SBS 08841/2018 dne 20. března 2018.
• Stanovisko/námitka II Obce Pertoltice pod Ralskem ve věci stanovení dobývacího prostoru
Pertoltice pod Ralskem vydané dne 19. března 2018, které bylo doručeno do datové schránky
úřadu dne 19. března 2018 a bylo zaevidováno pod čj. SBS 08846/2018 dne 20. března 2018.
• Námitky k řízení o stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem od Obce Bohatice
zastoupené na základě plné moci společností Frank Bold Advokáti, s.r.o. vydané dne
19. března 2018, které byly doručeny do datové schránky úřadu dne 19. března 2018 a byly
zaevidovány pod čj. SBS 08848/2018 dne 20. března 2018. V příloze uváděný
Hydrogeologický a hydrologický průzkum ze dne 30. 5. 2017 byl však na Obvodní báňský
úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina odeslán až následovně v elektronické podobě
přes zásilkovou službu „Úschovna“.
Do oznámeného správního řízení o stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem, které
bylo provedeno veřejnou vyhláškou, se nepřihlásila žádná dotčená veřejnost ve smyslu zákona
č. 100/2001 Sb., a ani žádné občanské sdružení ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízené opakované ústní jednání spojené s místním šetřením se ve stanovený den tj. 20. března
2018 konalo a výsledek je předmětem protokolu, který je na Obvodním báňském úřadu pro území
krajů Libereckého a Vysočina zaevidován pod čj. SBS 09090/2018. Při ústním jednání se vyjádřili:
• Obec Pertoltice pod Ralskem: Poukázala na to, že organizace nesplnila svoji povinnost
uloženou v § 27 odst. 5 horního zákona tím, že neprojednala změnu plochy dobývacího
prostoru s dotčenými orgány státní správy a tím nedoložila veškeré doklady dle § 2 odst. 4
písm. n) vyhlášky č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech. Obec žádá Obvodní báňský úřad
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pro území krajů Libereckého a Vysočina, aby usnesením vyzval organizaci k předložení
nezbytných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy, bez kterých nemůže
pokračovat ve správním řízení a žádá o přerušení řízení.
• Obec Bohatice: Připojila se k tomu, co uvedla Obec Pertoltice pod Ralskem s tím, že žadatel
doložil jako součást žádosti stanoviska dotčených orgánů, z nichž některá vycházejí z jiné
plochy a souřadnicových vrcholů navrhovaného dobývacího prostoru a navrhuje přerušení
řízení do doby vydání nových stanovisek dotčených orgánů.
• Za žadatele RNDr. Pavel Josefus: Žádá o poskytnutí 14 dní k seznámení se stanovisky
účastníků řízení, které byly doručeny těsně před dnešním ústním jednáním na Obvodní
báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, a k zaujetí stanoviska.
Po provedeném opakovaném ústním jednání spojeném s místním šetřením, jehož výsledek je
předmětem protokolu zaevidovaného pod čj. SBS 09090/2018, bylo na Obvodní báňský úřad pro
území krajů Libereckého a Vysočina doručeno:
• Přípis paní Lenky Sojovské ze dne 14. března 2018, který je zaevidován pod čj. SBS
09294/2018 dne 22. března 2018, ve kterém se paní Lenka Sojovská omlouvá z účasti na
opakovaném ústním jednání a zároveň uvádí, že stále zachovává své nesouhlasné stanovisko
k záměru stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem.
• Žádost zástupce organizace v plné moci ze dne 21. března 2018, která je zaevidována pod čj.
SBS 09373/2018 dne 22. března 2018, o nahlédnutí do spisu a pořízení kopií dokumentu.
O nahlížení do spisu byl pořízen protokol, který je zaevidován pod čj. SBS 11088/2018.
• Vyjádření zástupce organizace v plné moci ze dne 6. dubna 2018 k námitkám Obce Bohatice,
které je zaevidované pod čj. SBS 11065/2018 dne 6. dubna 2018.
• Dotaz Obce Pertoltice pod Ralskem ze dne 8. dubna 2018, který byl zaevidován pod čj. SBS
11070/2018 dne 8. dubna 2018. V dotazu obec zároveň uvádí, že dne 10. dubna 2018 využije
práva účastníka nahlédnout do spisu. O nahlížení do spisu byl sepsán protokol, který je
zaevidován pod čj. SBS 11381/2018, a zároveň byl obci odpovězen její dotaz ohledně
protokolu z opakovaného ústního jednání.
Dne 10. dubna 2018 se na zdejší úřad dostavil zástupce Obce Pertolice ve věci nahlížení do spisu.
O nahlížení do spisu byl sepsán protokol, který je na Obvodním báňském úřadu pro území Krajů
Libereckého a Vysočina zaevidován pod čj. SBS 11381/2018.
Důvody výroku tohoto rozhodnutí
Dobývací prostor Pertoltice pod Ralskem byl organizaci stanoven na základě její žádosti, na základě
skutečnosti, že všechny dotčené orgány neměly ke stanovení dobývacího prostoru žádné námitky
a nebyly zjištěny důvody, které by bránily žádosti organizace vyhovět. Ve výrokové části je
v souladu s ustanovením § 28 odst. 8 horního zákona vymezen dobývací prostor a je uvedeno
rozhodnutí o námitkách účastníků řízení. Podmínky pro zabezpečení zákonem chráněných obecných
zájmů v území podle ustanovení § 28 odst. 8 horního zákona nebylo nutné stanovovat. Ve výrokové
části je také v souladu s ustanovením § 27 odst. 3 horního zákona též termín započetí dobývání
výhradního ložiska.
Odůvodnění podmínek stanovených ve výroku rozhodnutí
Podmínky stanovené ve výrokové části tohoto rozhodnutí pod body č. 1 až 4 byly stanoveny
v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 horního zákona, jelikož se jedná o podmínky stanovené
v předchozím souhlasu Ministerstva životního prostředí k podání návrhu na stanovení dobývacího
prostoru Pertoltice pod Ralskem pro dobývání části výhradního ložiska štěrkopísku Bohatice,
č. ložiska 3000400 v okrese Česká Lípa vydaném dne 5. května 2016 pod čj. 22538/ENV/16
348/540/16, který je přílohou žádosti organizace zaevidované pod čj. SBS 00918/2018.
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V předchozím souhlasu je stanoveno 6 podmínek, ale Obvodní báňský úřad pro území krajů
Libereckého a Vysočina do výrokové části tohoto rozhodnutí stanovil pouze 4 podmínky, a to
podmínky č. 3) až 6). Podmínky č. 1) a 2) nebyly do výrokové části tohoto rozhodnutí stanoveny
z důvodu, že se jedná o již neaktuální podmínky. Podmínka č. 1) totiž stanovuje, že předchozí
souhlas ztrácí účinnost, pokud organizace ve lhůtě do 1. června 2018 nepodá návrh na stanovení
dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem, a podmínka č. 2) stanovuje, že organizace oznámí MŽP
– odboru výkonu státní správy V v Liberci datum převzetí žádosti o stanovení dobývacího prostoru
Obvodním báňským úřadem pro území krajů Libereckého a Vysočina, a to do 10 dnů od jeho podání.
Podmínku č. 3) stanovenou v předchozím souhlasu Obvodní báňský úřad pro území krajů
Libereckého a Vysočina upravil do aktuálního stavu, a to z důvodu, že organizace požádala
o stanovení dobývacího prostoru menšího rozsahu, než ke kterému byl vydán předchozí souhlas,
a tato upravená podmínka je stanovena v podmínce č. 1 ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Podmínku č. 4) stanovenou v předchozím souhlasu Obvodní báňský úřad pro území krajů
Libereckého a Vysočina upravil do aktuálního stavu, a to z důvodu, že druhá část podmínky „střety
zájmů budou řešeny v rámci řízení o stanovení dobývacího prostoru“ bude po vydání tohoto
rozhodnutí neaktuální, a tato upravená podmínka je uvedena v podmínce č. 2 ve výrokové části
tohoto rozhodnutí.
Podkladem pro vydání tohoto rozhodnutí bylo:
•

Návrh organizace na stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem, který je
zaevidovaný pod čj. SBS 00918/2018.

•

Dokumentace „NÁVRH NA STANOVENÍ DOBÝVACÍHO PROSTORU PERTOLTICE POD
RALSKEM NA VÝHRADNÍM LOŽISKU ŠTĚRKOPÍSKU BOHATICE (3000400)“, která je
přílohou žádosti organizace zaevidované pod čj. SBS 00918/2018.

•

Závazná stanoviska, souhrnná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení, která
jsou přílohou žádosti organizace zaevidované pod čj. SBS 00918/2018.

•

Závazná stanoviska, souhrnná stanoviska a stanoviska, která byla doručena v průběhu správního
řízení na Obvodní báňský úřad pro území kraj Libereckého a Vysočina.

•

Výsledek ústního jednání provedeného dne 13. ledna 2018, který je předmětem protokolu
zaevidovanému pod čj. SBS 03495/2018 a výsledek ústního jednání provedeného dne 20. března
2018, který je předmětem protokolu zaevidovanému pod čj. SBS 09090/2018.

Úvahy, kterými se správní orgán řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina v souladu s ustanovením § 28 odst. 6
horního zákona posoudil předmětný návrh organizace na stanovení dobývacího prostoru Pertoltice
pod Ralskem a posouzením zjistil:
• Návrh organizace je z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství navrhován pouze pro
část výhradního ložiska štěrkopísku Bohatice. Na celém výhradním ložisku štěrkopísku
Bohatice jsou evidovány zásoby suroviny v celkové výši 5 170 204 m3, do návrhu na
stanovení dobývacího prostoru jsou zahrnuty zásoby pouze ve výši cca 2 420 245 m3
a uvažovaný plánovaný objem těžitelných zásob v navrhovaném dobývacím prostoru je
pouze cca 1 005 750 m3. Z hlediska současné legislativy je navrhovaný plošný rozsah
dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem maximální.
• Navrhovaný dobývací prostor je umístěn pouze v části plochy stanoveného chráněného
ložiskového území Bohatice. Z hlediska současné legislativy je navrhovaný plošný rozsah
dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem maximální.
• Návrh vyhovuje všeobecným technickým požadavkům pro výstavbu lomů.
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• Se stanovením dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem souhlasily všechny dotčené
orgány tj. Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Krajský úřad
Libereckého kraje, Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci,
Městský úřad Česká Lípa a Městský úřad Mimoň. Návrh vyhovuje požadavkům, které
stanoví zvláštní právní předpisy pro ochranu chráněných zájmů.
K návrhu na stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem byla vydána následující
souhlasná závazná stanoviska:
• Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí k záměru
„Stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem a následná hornická činnost“ vydané
Ministerstvem životního prostředí dne 13. 4. 2016 pod čj. 21417/ENV/16, které je přílohou
žádosti organizace zaevidované pod čj. SBS 00918/2018. V závazném stanovisku je
stanoveno celkem 31 podmínek. Podmínky č. 1 až 7 jsou stanoveny pro fází realizace a týkají
se provedení pasportizace studní, vybudování nových studní a provedení biologického
průzkumu lokality se zaměřením na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin živočichů.
Podmínky č. 8 až 27 jsou stanoveny pro fázi provozu a stanovují podmínky pro provádění
těžby nerostu. Podmínky č. 28 až 31 jsou stanoveny pro fázi ukončení a týkají se provedení
sanace a rekultivace území dotčeného těžbou. Všech 31 stanovených podmínek se týká až
následného řízení o povolení hornické činnosti, a z toho důvodu tyto podmínky nebyly
stanoveny do výrokové části tohoto rozhodnutí.
• Koordinované závazné stanovisko vydané Městským úřadem Česká Lípa, odborem životního
prostředí dne 8. 11. 2016 pod čj. MUCL/68539/2016, které je přílohou žádosti organizace
zaevidované pod čj. SBS 00918/2018. Závazné stanovisko bylo vydáno orgánem státní
správy odpadového hospodářství. V závazném stanovisku jsou stanoveny 2 podmínky pro
nakládání s odpady. Tyto podmínky se týkají až následného řízení o povolení hornické
činnosti, a z toho důvodu tyto podmínky nebyly stanoveny do výrokové části tohoto
rozhodnutí.
• Závazné stanovisko vydané Ministerstvem zemědělství, Úsekem lesního hospodářství,
Odborem hospodářské úpravy a ochrany lesů dne 23. 11. 2016 pod čj. 57060/2016-MZE16211, které je přílohou žádosti organizace zaevidované pod čj. SBS 00918/2018. Závazné
stanovisko bylo vydáno jako orgánem státní správy lesů. V závazném stanovisku je
stanoveno 7 podmínek pro ochranu lesů. Tyto podmínky se týkají až následného řízení
o povolení hornické činnosti, a z toho důvodu tyto podmínky nebyly stanoveny do výrokové
části tohoto rozhodnutí. Závazným stanoviskem byl také vydán souhlas s návrhem
souhrnného plánu sanace a rekultivace bez stanovení podmínek.
• Závazné stanovisko vydané Městským úřadem Česká Lípa, stavebním úřadem, úsekem
památkové péče dne 4. 1. 2017 pod čj. MUCL/1102/2017, které je přílohou žádosti
organizace zaevidované pod čj. SBS 00918/2018. Závazné stanovisko bylo vydáno jako
orgánem památkové péče. V závazném stanovisku jsou stanoveny 2 podmínky. Tyto
podmínky se týkají až následného řízení o povolení hornické činnosti, a z toho důvodu tyto
podmínky nebyly stanoveny do výrokové části tohoto rozhodnutí.
• Závazné stanovisko vydané Městským úřadem Mimoň, odborem výstavby, dopravy,
zemědělství a životního prostředí dne 19. 9. 2016 pod čj. MUMI 6548/2016, které je přílohou
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žádosti organizace zaevidované pod čj. SBS 00918/2018. Tímto závazným stanoviskem byl
vydán souhlas stavebního úřadu bez stanovení podmínek.
• Závazné stanovisko vydané Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem životního
prostředí a zemědělství dne 18. 10. 2016 pod čj. KULK 81829/2016 OŽPZ
1144/2016/OOO/6, které je přílohou žádosti organizace zaevidované pod čj. SBS
00918/2018. Závazným stanoviskem byl vydán souhlas k umístění a stavbě vyjmenovaného
stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. V závazném stanovisku jsou stanoveny 4
podmínky pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší. Tyto podmínky se týkají až následného
řízení o povolení hornické činnosti, a z toho důvodu tyto podmínky nebyly stanoveny do
výrokové části tohoto rozhodnutí.
• Závazné stanovisko vydané Městským úřadem Česká Lípa, odborem životního prostředí dne
21. 3. 2017 pod čj. MUCL/28032/2017, které je přílohou žádosti organizace zaevidované pod
čj. SBS 00918/2018. Tímto závazným stanoviskem byl vydán souhlas se zásahem do
krajinného rázu bez stanovení podmínek.
• Závazné stanovisko vydané Městským úřadem Česká Lípa, odborem životního prostředí dne
21. 3. 2017 pod čj. MUCL/27676/2017, které je přílohou žádosti organizace zaevidované pod
čj. SBS 00918/2018. Tímto závazným stanoviskem byl vydán souhlas vodoprávního úřadu
bez stanovení podmínek.
• Závazné stanovisko vydané Městským úřadem Česká Lípa stavebním úřadem – úřadem
územního plánování dne 2. února 2018 pod čj. MUCL/13377/2018, které bylo na Obvodním
báňském úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina zaevidováno pod čj. SBS
03869/2018. Závazné stanovisko bylo vydáno jako orgánem územního plánování s uvedením,
že záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánu přípustný bez stanovení
podmínek.
• Závazné stanovisko vydané Ministerstvem životního prostředí dne 15. března 2018 pod čj.
MZP/2018/710/537, které bylo zaevidováno na Obvodním báňském úřadu pro území krajů
Libereckého a Vysočina pod čj. SBS 08841/2018 dne 20. března 2018. Závazným
stanoviskem byly ověřeny změny záměru „Stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod
Ralskem na výhradním ložisku štěrkopísku Bohatice“ bez stanovení podmínek.
Další podmínky pro stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem byly stanoveny:
• Ve stanovisku Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
ze dne 20. 10. 2016, čj. KULK 75994/2016, které je přílohou žádosti organizace zaevidované
pod čj. SBS 00918/2018, je stanovena 1 podmínka. Tato podmínka požaduje doplnění
Souhrnného plánu sanace a rekultivace budoucí těžební jámy, a týká se až následného řízení o
povolení hornické činnosti, a z toho důvodu tato podmínka nebyla stanovena do výrokové
části tohoto rozhodnutí.
• Ve stanovisku Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ze dne 18.10.2016, č.j. KHSLB
20303/2016, které je přílohou žádosti organizace zaevidované pod čj. SBS 00918/2018, je
stanovena 1 podmínka. Tato podmínka požaduje zajištění měření hlukové expozice u objektů
v obci Bohatice, a týká se až následného řízení o povolení hornické činnosti, a z toho důvodu
tato podmínka nebyla stanovena do výrokové části tohoto rozhodnutí.
• Ve sdělení Povodí Ohře, s. p. ze dne 28. 11. 2016 zn. POH/48291/2016-2/032300, které je
přílohou žádosti organizace zaevidované pod čj. SBS 00918/2018, jsou stanoveny 2
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podmínky. V podmínkách je stanoven požadavek, aby byl Povodí Ohře, s.p. předložen
k vyjádření Plán otvírky a přípravy v dobývacím prostoru, který bude obsahovat mj. způsob
nakládání s odpadními vodami z technického zázemí (žumpa) a také Havarijní plán, který
bude obsahovat všechny náležitosti uvedené v § 5 vyhlášky 450/2005 Sb. Požadované
podmínky se týkají až následného řízení o povolení hornické činnosti, a z toho důvodu tyto
podmínky nebyly stanoveny do výrokové části tohoto rozhodnutí.
• Ve vyjádření Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě ze dne 9. 11. 2016 zn.
VMG/345/2016/A, které je přílohou žádosti organizace zaevidované pod čj. SBS
00918/2018, jsou stanoveny 3 podmínky. Tyto podmínky požadují: oznámit alespoň 3 týdny
před zahájením zemních prací tyto práce, splnit oznamovací povinnost vůči Archeologickému
ústavu a dojde-li v průběhu zemních prací k viditelnému narušení archeologických nálezů
(situací), musí být bezpodmínečně dodržena ustanovení § 23 zákona č. 20/1987 Sb. a § 176/1
zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, týkající se takovéto situace (tj. zastavení dalších
prací a neprodlené oznámení události archeologickému pracovišti). Požadované podmínky se
týkají až následného řízení o povolení hornické činnosti, a z toho důvodu tyto podmínky
nebyly stanoveny do výrokové části tohoto rozhodnutí.
• Ve vyjádření Krajské správy a údržby silnic Libereckého kraje ze dne 4. 11. 2016 zn.
KSSLK/8255/2016, které je přílohou žádosti organizace zaevidované pod čj. SBS
00918/2018, je stanovena 1 podmínka. Tato podmínka požaduje v dalším stupni řízení
předložení návrhu trasy vyvážení vytěžené suroviny v návaznosti na komunikace II. a III.
tříd, který bude doložen dopravně-technickým posouzením, včetně posouzení stavebního
stavu dotčených silnic v návaznosti na budoucí navýšení TNV, a týká se až následného řízení
o povolení hornické činnosti, a z toho důvodu tato podmínka nebyla stanovena do výrokové
části tohoto rozhodnutí.
Záměr „Stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem a následná hornická činnost“ byl
posouzen podle zákona č. 100/2001 Sb. K záměru bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Ministerstvem životního prostředí dne
13. dubna 2016 pod čj. 21417/ENV/16, které je přílohou žádosti organizace. Záměrem byl
posuzován dobývací prostor o výměře 19,4621 ha. V předloženém návrhu organizace o stanovení
dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem je plocha navrhovaného dobývacího prostoru 19,24018
ha, což je o 0,22192 ha méně, než bylo posuzováno podle zákona č. 100/2001 Sb. Ministerstvem
životního prostředí bylo k navazujícímu řízení o stanovení dobývacího prostoru (oznámení
o zahájení řízení ve věci stanovení dobývacího prostoru ze dne 7. 2. 2018 pod čj. SBS 00918/2018)
vydáno podle zákona č. 100/2001 Sb. souhlasné závazné stanovisko dne 15. března 2018 pod čj.
MŽP/2018//710/537, kterým byly posuzovány změny záměru (zmenšení dobývacího prostoru)
a jejich předpokládaný vliv na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti. Toto
souhlasné závazné stanovisko je na Obvodním báňském úřadu pro území krajů Libereckého
a Vysočina zaevidováno pod čj. SBS 08841/2018.
Stanovení dobývacího prostoru je podle ustanovení § 27 odst. 6 horního zákona rozhodnutím
o změně využití území v rozsahu jeho vymezení na povrchu, a toto rozhodnutí může být vydáno
podle ustanovení § 84 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jen v souladu se závazným stanoviskem orgánu
územního plánování. Souhlasné závazné stanovisko orgánu územního plánování bylo vydáno
Městským úřadem Česká Lípa, stavebním úřadem – úřadem územního plánování dne 2. února 2018
pod čj. MUCL/13377/2018, které bylo na Obvodním báňském úřadu pro území krajů Libereckého
a Vysočina zaevidováno pod čj. SBS 03869/2018. V závazném stanovisku je uvedeno, že záměr na
stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem na výhradním ložisku štěrkopísku Bohatice
v katastrálním území Pertoltice pod Ralskem Obce Pertoltice pod Ralskem je z hlediska souladu
s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů
územního plánu přípustný. V závazném stanovisku nejsou stanoveny žádné podmínky.
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Stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem ještě neznamená, že v tomto dobývacím
prostoru může být zahájeno dobývání výhradního ložiska. Podle ustanovení § 24 odst. 1 horního
zákona se může zahájit dobývání výhradního ložiska ve stanoveném dobývacím prostoru až po
vydání povolení obvodním báňským úřadem. Povolení hornické činnosti - otvírky, přípravy
a dobývání výhradního ložiska v dobývacím prostoru Pertoltice pod Ralskem bude předmětem
samostatného správního řízení vedeného Obvodním báňským úřadem pro území krajů Libereckého
a Vysočina na základě žádosti organizace, které byl stanoven dobývací prostor, a před podáním
žádosti musí být mimo jiné vyřešeny střety zájmů s majiteli pozemků, které budou dotčeny využitím
výhradního ložiska v souladu s ustanovením § 33 odst. l horního zákona.
Stanovení dobývacího prostoru vydané podle ustanovení § 27 odst. 1 horního zákona nelze
považovat za nucené omezení vlastnického práva dotčených subjektů porušující čl. 11 odst. 4 Listiny
základních práv a svobod a stanovení dobývacího prostoru vlastníkům nijak nebrání v dalším užívání
pozemků.
Využití veřejné vyhlášky v předmětném správním řízení bylo provedeno v souladu s ustanovením
§ 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jelikož se jedná o správní
řízení s velkým počtem účastníků.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina při rozhodnutí vycházel z ustanovení
§ 26, 27 a 28 horního zákona a ustanovení § 2 a 3 vyhlášky č. 172/1992 Sb., o dobývacích
prostorech, ve znění pozdějších předpisů.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina v souladu s ustanovením § 28 odst. 7
horního zákona posoudil připomínky a návrhy účastníků. Se stanovením dobývacího prostoru
Pertoltice pod Ralskem souhlasí všichni účastníci řízení s výjimkou:
• Paní Lenky Sojovské
• Státního pozemkového úřadu
• Obce Pertoltice pod Raskem
• Obce Bohatice
K nesouhlasu paní Lenky Sojovské:
Nesouhlas paní Lenky Sojovské je uveden ve stanovisku ze dne 11. května 2017, který je přílohou
žádosti organizace zaevidované pod čj. SBS 00918/2018, a v omluvě z neúčasti na opakovaném
ústním jednání ze dne 14. března, která byla na Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého
a Vysočina doručena dne 22. března 2018 a je zaevidována pod čj. SBS 09294/2018. Paní Lenka
Sojovská je vlastníkem pozemků p.č. 1134 a 1138, které se nachází v navrhované ploše dobývacího
prostoru Pertolice pod Ralskem, a ve svém stanovisku uvádí, že nesouhlasí s těžbou štěrkopísků na
jejich pozemcích a tím k záboru orné a lesní půdy bez uvedení jediného důvodu nebo podmínek. Ve
své omuvě z jednání paní Lenka Sojovská také uvádí, že stále zachovává své nesouhlasné stanovisko
k záměru stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina nepřihlédl k nesouhlasu paní Lenky
Sojovské z důvodu, že při stanovení dobývacího prostoru není stanovena zákonná povinnost vyřešení
střetu zájmů tak, jak je uvedeno v ustanovení § 33 horního zákona. Střety zájmů musí být ve smyslu
ustanovení § 33 horního zákona a podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb. vyřešeny až
při řízení o povolení hornické činnosti – otvírky, přípravy a dobývaní výhradního ložiska
v dobývacím prostoru. Prostý nesouhlas bez uvedení důvodu také není důvodem pro nestanovení
dobývacího prostoru.
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K nesouhlasu Státního pozemkového úřadu:
Nesouhlas je uveden ve vyjádření Státního pozemkového fondu ze dne 15. listopadu 2016 zn. SPU
484538/2016, které je přílohou žádosti organizace zaevidované pod čj. SBS 00918/2018, a ve
stanovisku Státního pozemkového úřadu ze dne 22. ledna 2018 zn. SPU 034093/2018, které bylo na
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina doručeno dne 24. ledna 2018 a je
zaevidované pod čj. SBS 02631/2018. Státní pozemkový fond je příslušný hospodařit s pozemkem
ve vlastnictví státu parc. č. KN 1139 v katastrálním území Pertoltice pod Ralskem a část tohoto
pozemku se nachází v navrhované ploše dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem. Státní
pozemkový úřad ve svém vyjádření nesouhlasí s vydáním správního povolení k dobývání výhradního
ložiska a ve svém stanovisku již nesouhlasí také se stanovením předmětného dobývacího prostoru,
a to do doby vypořádání části pozemku, který se nachází v navrhovaném dobývacím prostoru.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina nepřihlédl k nesouhlasu Státního
pozemkového úřadu z důvodu, že při stanovení dobývacího prostoru není stanovena zákonná
povinnost vyřešení střetu zájmů tak, jak je stanoveno v ustanovení § 33 horního zákona. Střety zájmů
musí být ve smyslu ustanovení § 33 horního zákona a podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona
č. 61/1988 Sb. vyřešeny až při řízení o povolení hornické činnosti – otvírky, přípravy a dobývání
výhradního ložiska v dobývacím prostoru.
K nesouhlasu Obce Pertoltice pod Ralskem:
Své nesouhlasné stanovisko obec vyjádřila:
1. Ve stanovisku ze dne 6. října 2016 bez uvedení zn., které je přílohou žádosti organizace
zaevidované pod čj. SBS 00918/2018.
2. Ve stanovisku/námitce ze dne 30. ledna 2018 bez uvedení zn., které bylo na Obvodní báňský
úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina doručeno dne 30. ledna 2018 a je zaevidováno
pod čj. SBS 03365/2018.
3. Ve stanovisku/námitka II. ze dne 19. března 2018 bez uvedení zn., které bylo na Obvodní
báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina doručeno dne 19. března 2018 a je
zaevidováno pod čj. SBS 08846/2018.
4. Na opakovaném ústním jednání spojeném s místním šetřením, které se konalo dne 20. března
2018, a jehož výsledek je předmětem protokolu zaevidovaném na Obvodním báňském úřadu
pro území krajů Libereckého a Vysočina pod čj. SBS 09090/2018.
Nesouhlasné stanovisko Obce Pertoltice pod Ralskem uvedené pod bodem 1.
Ve stanovisku obec uvádí, že zastupitelstvo obce rozhodlo usnesením č. 317/ZO/2016 tak, že
zastupitelstvo vyslovilo nesouhlasné stanovisko k návrhu na stanovení dobývacího prostoru
Pertoltice pod Ralskem bez stanovení dalších podmínek a připomínek.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina nepřihlédl k nesouhlasu obce
z důvodu, že prostý nesouhlas bez uvedení důvodů není důvodem pro nestanovení dobývacího
prostoru.
Nesouhlasné stanovisko Obce Pertoltice pod Ralskem uvedené pod bodem 2.
Ve stanovisku obec uvádí, že zastupitelstvo obce rozhodlo usnesením č. 317/ZO/2016 tak, že
zastupitelstvo vyslovilo nesouhlasné stanovisko k návrhu na stanovení dobývacího prostoru
Pertoltice pod Ralskem. Obec zároveň uvádí 1 námitku v tom smyslu, že účastníky řízení mohou být
i vlastníci komunikací – příjezdové komunikace k dobývacímu prostoru, účastníky řízení by měly
být také spolky, jejichž hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, a že řízení
nebylo oznámeno veřejnou vyhláškou, protože OBÚ nebyli známi všichni účastníci řízení.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina k tomu stanovisku uvádí:

16/24

Koncept rozhodnutí čj. SBS 00918/2018

• Úřad nepřihlédl k nesouhlasu obce z důvodu, že prostý nesouhlas bez uvedení důvodů není
důvodem pro nestanovení dobývacího prostoru.
• Námitce obce, že účastníky řízení o stanovení dobývacího prostoru mohou být vlastníci
komunikací – příjezdové komunikace k dobývacímu prostoru, nelze přisvědčit z důvodu, že
při stanovení dobývacího prostoru nejsou u těchto vlastníků dotčena jejich práva
k pozemkům nebo stavbám ve smyslu ustanovení § 28 odst. 2 horního zákona,
• Námitka obce, že účastníky řízení měly být také spolky, jejichž hlavním posláním podle
stanov je ochrana přírody a krajiny, byla v dalším řízení již bezpředmětná z důvodu, že
oznámení o provedení opakovaného ústního jednání spojeného s místním šetřením ve věci
stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem bylo provedeno veřejnou vyhláškou
čj. SBS 00918/2018 ze dne 7. února 2018, která byla zveřejněna na úřední desce Obvodního
báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina umožňující dálkový přístup,
a sdružení tak měla možnost oznámit písemně svou účast na řízení o stanovení dobývacího
prostoru Pertoltice pod Ralskem.
• Námitce obce, že řízení mělo být oznámeno veřejnou vyhláškou, pokud by OBÚ nebyli
známi účastníci řízení nelze přisvědčit, protože účastníci řízení byli Obvodnímu báňskému
úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina známi.
Nesouhlasné stanovisko Obce Pertoltice pod Ralskem uvedené pod bodem 3.
Ve stanovisku obec uvádí, že zastupitelstvo obce rozhodlo usnesením č. 317/ZO/2016 tak, že
zastupitelstvo vyslovilo nesouhlasné stanovisko k návrhu na stanovení dobývacího prostoru
Pertoltice pod Ralskem. Obec také žádá, aby byly v případné výrokové části rozhodnutí dodrženy
všechny podmínky závazného stanoviska vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR a dalších
závazných stanovisek a vyjádření, které jsou obsaženy ve správním spisu – tj. naprostý soulad. Obec
také uvádí 4 námitky, a to:
1) Organizace neprojednala podmínky pro stanovení dobývacího prostoru s Obecním úřadem
Pertoltice pod Ralskem vykonávajícím přenesenou působnost (silniční správní úřad), a tím
nesplnila svoji zákonnou povinnost stanovenou v ustanovení § 27 odst. 5 horního zákona
a tím také nedoložila veškeré doklady dle § 2 odst. 4 písm. n) vyhlášky č. 172/1992 Sb.,
o dobývacích prostorech. Obec žádá, aby bylo řízení přerušeno do doby odstranění tohoto
podstatného nedostatku.
2) Obec žádá, aby OBÚ provedl test proporcionality, v němž by poměřil zájem obcí (Pertoltice
pod Ralskem a Bohatice - účastník EIA) na ochraně zdraví a životním prostředí obyvatel na
straně jedné, a ekonomický zájem těžební organizace na exploataci ložiska na straně druhé.
Obec se domnívá, že zájem obcí převažuje nad zájmem těžební organizace na vydobytí
ložiska.
Obec také žádá, aby ve věci nevyřešených vztahů k pozemkům v dobývacím prostoru bylo
dodrženo stanovisko Českého báňského úřadu č. j. 1032/465/V-10/95 uveřejněné ve
Zpravodaji č. 08/1997 Českého báňského úřadu ze dne 30. března 1995 tak, jak je v tomto
stanovisku uvedeno: vlastníci pozemků nebo držitelé oprávnění k pozemkům jsou zatíženi
vznikem práva k dobývání podle horního zákona, vztah mezi vlastníky nebo držiteli
oprávnění k pozemkům musí být vyřešen, doklad o vyřešení takového vztahu je součástí
žádosti o stanovení dobývacího prostoru a stanovením dobývacího prostoru je určena činnost,
která má být na určitých pozemcích vykonávána. Je nepochybné, že určením této činnosti
jsou práva vlastníků pozemků nebo držitelů oprávnění k pozemkům dotčena. Pokud by
v případě DP Pertoltice pod Ralskem došlo k ignorování vlastnických práv coby majitelů
pozemků, bude rozhodnutí nejspíše nezákonné.
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3) K opomenutí účastníka řízení, kterým mohou být i vlastníci komunikací – příjezdové
komunikace k dobývacímu prostoru a neexistenci přístupové cesty k navrženému
dobývacímu prostoru. Obec také poukazuje k opomenutí účastníka řízení Obce Bohatice,
která nebyla uvedena jako účastník řízení v prvním oznámení o zahájení předmětného řízení
ze dne 18. ledna 2018.
4) Nesoulad s regionální surovinovou politikou Libereckého kraje 2011 – předčasnost záměru
vzhledem k plánovanému rozšíření dobývacího prostoru Velký Grunov.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina k tomu stanovisku uvádí:
• Úřad nepřihlédl k nesouhlasu obce z důvodu, že prostý nesouhlas bez uvedení důvodů není
důvodem pro nestanovení dobývacího prostoru.
• Do výrokové části tohoto rozhodnutí úřad neuvedl podmínky závazného stanoviska vydaného
Ministerstvem životního prostředí ČR a dalších závazných stanovisek a vyjádření, které jsou
obsaženy ve správním spisu, a to z důvodu, že stanovené podmínky se týkají až následného
řízení o povolení hornické činnosti – otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska tak, jak
je již výše uvedeno. Na základě uvedených skutečností proto požadavku obce nebylo
vyhověno.
• K námitce č. 1) – Při řízení o stanovení dobývacího prostoru se neřeší využívání pozemních
komunikací. Na základě této skutečnosti je zdejší úřad toho názoru, že námitce obce, že
organizace neprojednala podmínky pro stanovení dobývacího prostoru s Obecním úřadem
Pertoltice pod Ralskem vykonávající přenesenou působnost (silniční správní úřad), a tím
nesplnila svoji zákonnou povinnost stanovenou v ustanovení § 27 odst. 5 horního zákona
a tím také nedoložila veškeré doklady dle § 2 odst. 4 písm. n) vyhlášky č. 172/1992 Sb.,
o dobývacích prostorech, nelze přisvědčit.
• K námitce č. 2) – Obvodní báňské úřady nemají zákonnou pravomoc provádět test
proporcionality, který se používá při kolizi dvou či více chráněných subjektivních práv. Test
proporcionality je v našem právním prostředí využíván při rozhodování u ústavního soudu.
Na základě této skutečnosti je zdejší úřad toho názoru, že požadavku obce, aby zdejší úřad
provedl test proporcionality, nelze přisvědčit.
K požadavku obce, aby ve věci nevyřešených vztahů k pozemkům v dobývacím prostoru bylo
dodrženo stanovisko Českého báňského úřadu č. j. 1032/465/V-10/95 uveřejněné ve
Zpravodaji č. 08/1997 Českého báňského úřadu ze dne 30. března 1995, ve kterém je
uvedeno, že doklad o vyřešení vztahů k pozemkům je součástí žádosti o stanovení
dobývacího prostoru, zdejší úřad je toho názoru, že se jedná pouze o stanovisko, které bylo
vydané před 23 lety, a současná praxe při řízeních o stanovení dobývacího prostoru ve věci
střetu zájmů je naprosto jiná. Střety zájmů musí být ve smyslu ustanovení § 33 horního
zákona a podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb. vyřešeny až při řízení
o povolení hornické činnosti – otvírky, přípravy a dobývaní výhradního ložiska v dobývacím
prostoru. Na základě výše uvedených skutečností je zdejší úřad toho názoru, že požadavku
obce, aby ve věci nevyřešených vztahů k pozemkům dobývacím prostoru bylo dodrženo
stanovisko Českého báňského úřadu č. j. 1032/465/V-10/95, nelze přisvědčit.
• K námitce č. 3) – Účastníky řízení o stanovení dobývacího prostoru nejsou vlastníci
komunikací – příjezdové komunikace k dobývacímu prostoru z důvodu, že stanovením
dobývacího prostoru nejsou dotčena jejich práva k pozemkům nebo stavbám ve smyslu
ustanovení § 28 odst. 2 horního zákona, a z tohoto důvodu je zdejší úřad toho názoru, že
námitce obce, že účastníkem řízení by měly být i vlastníci komunikací – příjezdové
komunikace k dobývacímu prostoru, nelze přisvědčit. Přístupové cesty k dobývacímu
prostoru nejsou předmětem řízení o stanovení dobývacího prostoru, a tato problematika se
týká až následného řízení o povolené hornické činnosti.
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V územním obvodu obce Bohatice nebude stanoven dobývací prostor Pertoltice pod Ralskem
a podle ustanovení § 28 odst. 2 horního zákona není tedy obec Bohatice účastníkem řízení
o stanovení tohoto dobývacího prostoru. Na základě této skutečnosti proto obec Bohatice
nebyla uvedena jako účastník řízení v oznámení o zahájení řízení o stanovení předmětného
dobývacího prostoru odeslaném dne 18. ledna 2018 pod čj. SBS 00918/2018. Na nařízené
ústní jednání, které bylo provedeno dne 31. ledna 2018, jehož výsledek je předmětem
protokolu zaevidovanému pod čj. SBS03495/2018, se dostavili také zástupci obce Bohatice
(starostka a místostarosta) s tím, že Obec Bohatice se považuje za účastníky řízení
o stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem. Obvodní báňský úřad pro území
krajů Libereckého a Vysočina nevyloučil Obec Bohatice z účastenství ve správním řízení ve
věci stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem, a to z důvodu zjednodušení
předmětného řízení, protože Obec Bohatice by se proti usnesení o vyloučení z předmětného
řízení odvolala. Obvodní báňský úřad proto do nového oznámení o zahájení řízení
o stanovení předmětného dobývacího prostoru ze dne 7. února 2018 čj. SBS 00918/2018,
které bylo doručováno veřejnou vyhláškou, uvedl jako účastníka řízení také Obec Bohatice.
Na základě výše uvedených skutečností je zdejší úřad toho názoru, že námitce obce, že úřadu
nebyl znám okruh účastníků řízení, nelze přisvědčit.
• K námitce č. 4) – Využití ložiska Bohatice jako náhrady za dotěžované výhradní ložisko
Velký Grunov je v souladu s Regionální surovinovou politikou Libereckého kraje 2011
schválenou usnesením zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 25. října 2011 č. 386/11/LK.
Krajský úřad Libereckého kraje je při řízení o stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod
Ralskem dotčeným orgánem a ke stanovení navrhovaného dobývacího prostoru Pertoltice
pod Ralskem nemá námitky. Ke stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem je
také vydáno souhlasné závazné stanovisko orgánu územního plánování, které bylo vydáno
Městským úřadem Česká Lípa stavebním úřadem – úřadem územního plánování dne 2. února
2018 pod čj. MUCL/13377/2018 a na zdejším úřadu je zaevidováno pod čj. SBS
03869/2018. V závazném stanovisku je uvedeno, že záměr na stanovení dobývacího prostoru
Pertoltice pod Ralskem na výhradním ložisku štěrkopísku Bohatice v katastrálním území
Pertoltice pod Ralskem Obce Pertoltice pod Ralskem je z hlediska souladu s politikou
územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů
územního plánu přípustný bez stanovení podmínek. Obvodnímu báňskému úřadu pro území
krajů Libereckého a Vysočina není známo, že by se plánovalo rozšíření dobývacího prostoru
Velký Grunov. Na základě výše uvedených skutečností je zdejší úřad toho názoru, že námitce
obce, že stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem je v rozporu s Regionální
surovinovou politikou Libereckého kraje 2011 vzhledem k plánovanému rozšíření
dobývacího prostoru Velký Grunov, nelze přisvědčit.
Nesouhlasné stanovisko Obce Pertoltice pod Ralskem uvedené pod bodem 4.
Při ústním jednání spojeném s místním šetřením provedeném dne 24. března 2018, jehož výsledek je
předmětem protokolu zaevidovanému pod čj. SBS 09090/2018, obec poukázala na to, že organizace
nesplnila svoji povinnost uloženou v § 27 odst. 5 horního zákona tím, že neprojednala změnu plochy
dobývacího prostoru s dotčenými orgány státní správy a tím nedoložila veškeré doklady dle § 2 odst.
4 písm. n) vyhlášky č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech. Obec zároveň žádá Obvodní báňský
úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, aby usnesením vyzval organizaci k předložení
nezbytných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy, bez kterých nemůže pokračovat
ve správním řízení a žádá o přerušení řízení.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina k tomu stanovisku uvádí:
• Záměr „Stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem a následná hornická činnost“
byl posouzen podle zákona č. 100/2001 Sb. K záměru bylo vydáno souhlasné závazné
stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Ministerstvem životního
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prostředí dne 13. dubna 2016 pod čj. 21417/ENV/16, které je přílohou žádosti organizace.
Záměrem byl posuzován dobývací prostor o výměře 19,4621 ha. V předloženém návrhu
organizace o stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem je plocha navrhovaného
dobývacího prostoru 19,24018 ha, což je o 0,22192 ha méně, než bylo posuzováno podle
zákona č. 100/2001 Sb. Ministerstvem životního prostředí bylo k navazujícímu řízení
o stanovení dobývacího prostoru (oznámení o zahájení řízení ve věci stanovení dobývacího
prostoru ze dne 7. 2. 2018 pod čj. SBS 00918/2018) vydáno podle zákona č. 100/2001 Sb.
souhlasné závazné stanovisko dne 15. března 2018 pod čj. MŽP/2018//710/537, kterým byly
posuzovány změny záměru (zmenšení dobývacího prostoru) a jejich předpokládaný vliv na
životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti. Toto souhlasné závazné
stanovisko je na Obvodním báňském úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina
zaevidováno pod čj. SBS 08841/2018.
• Předchozím souhlasem Ministerstva životního prostředí, který byl vydán odborem výkonu
státní správy V pod čj. 22538/ENV/16 348/540/16 dne 5. 5. 2016 k podání návrhu na
stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem pro dobývání části výhradního ložiska
štěrkopísku Bohatice č. ložiska 3000400 v okrese Česká Lípa, který je přílohou žádosti
organizace zaevidované pod čj. SBS 00918/2018, byl vydán souhlas pro dobývací prostor
o výměře 19,4621 ha, to je pro původní nezmenšený záměr organizace. V předloženém
návrhu organizace o stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem je plocha
navrhovaného dobývacího prostoru 19,24018 ha, což je o 0,22192 ha méně, než je uvedeno
v předchozím souhlasu.
• Obec ve svém vyjádření neuvedla, které konkrétní dotčené orgány státní správy se vyjádřily
k původnímu záměru organizace o stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem,
a které se vyjádřily ke zmenšenému záměru organizace o stanovení dobývacího prostoru
Pertoltice pod Ralskem.
• Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina není znám, s výjimkou
výše uvedeného Ministerstva životního prostředí, jiný dotčený orgán, který by se vyjadřoval
pouze k původnímu záměru organizace, tj. k nezmenšené ploše dobývacího prostoru
Pertoltice pod Ralskem.
• Přílohami žádosti organizace o stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem jsou
závazná stanoviska, souhrnná stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených orgánu, fyzických
a právnických osob, jimž přísluší ochrana zájmů podle zvláštních předpisů, a jejich seznam je
výše uveden. I v případě, že by se tyto dotčené orgány, fyzické a právnické osoby
vyjadřovaly pouze k původnímu záměru, tj. k nezmenšené ploše navrhovaného dobývacího
prostoru Pertoltice pod Ralskem, tak nelze tvrdit, že organizace nesplnila svoji povinnost
uloženou v § 27 odst. 5 horního zákona, tj. návrh na stanovení dobývacího prostoru
neprojednala, a tím také nedoložila veškeré doklady dle § 2 odst. 4 písm. n) vyhlášky
č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech.
Na základě výše uvedených skutečností je zdejší úřad toho názoru, že námitce obce, že
organizace nesplnila svoji povinnost uloženou v § 27 odst. 5 horního zákona tím, že neprojednala
změnu plochy dobývacího prostoru s dotčenými orgány státní správy a tím také nedoložila
veškeré doklady dle § 2 odst. 4 písm. n) vyhlášky č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech,
nelze přisvědčit. Z tohoto důvodu také zdejší úřad nepřerušil předmětné správní řízení
a organizaci nevyzval k předložení nezbytných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů.
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K nesouhlasu Obce Bohatice:
Své nesouhlasné stanovisko obec vyjádřila:
1. V přípisu obce o námitkách právně zastoupené společností Frank Bold Advokáti, s.r.o., který
byl na Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina doručen dne 19. března
2018 a je zaevidovány pod čj. SBS 08848/2018.
2. Na opakovaném ústním jednání spojeném s místním šetřením, které se konalo dne 20. března
2018 a jehož výsledek je předmětem protokolu zaevidovanému na Obvodním báňském úřadu
pro území krajů Libereckého a Vysočina pod čj. SBS 09090/2018.
Nesouhlasné stanovisko Obce Bohatice uvedené pod bodem 1.
V námitkách obec uvádí, že se záměrem obec nesouhlasí a uvádí 7 námitek, na základě kterých
požaduje, aby byla žádost o stanovení dobývacího prostoru zamítnuta. Uváděnými námitkami jsou:
1) Nezákonnost závazného stanoviska EIA.
2) Nezákonnost závazného stanoviska vodoprávního úřadu.
3) Nedostatečná ochrana CHOPAV.
4) Nezpůsobilost komunikace k expedici vytěženého kamene.
5) Nedostatečná ochrana kulturní památky.
6) Nesoulad s územně plánovací dokumentací.
7) Nutnost vyřešit střety zájmů.
V námitkách je taky uvedeno, že přílohou je Hydrogeologický a hydrologický průzkum ze dne
30. května 2017. Tato příloha však byla na zdejší úřad doručena až následně v elektronické podobě
přes zásilkovou službu „Úschovna“.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina k tomuto stanovisku uvádí:
• K námitce č. 1) – V námitkách obce je podrobně zdůvodňováno, proč se obec domnívá, že se
jedná o nezákonné závazné stanovisko EIA.
Souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Stanovení dobývacího
prostoru Pertoltice pod Ralskem a následná hornická činnost“ na životní prostředí vydalo
Ministerstvo životního prostředí dne 13. dubna 2016 pod čj. 21417/ENV/16, a toto závazné
stanovisko je přílohou žádosti organizace zaevidované pod čj. SBS 00918/2018. Podle názoru
zdejších úřadu bylo předmětné závazné stanovisko vydáno v souladu se zákonem č. 100/2001
Sb. a nejedná se tedy o nezákonné závazné stanovisko EIA. Ve smyslu ustanovení § 149 odst.
1 a 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je předmětné
závazné stanovisko přezkoumatelné až na základě odvolání podaného proti rozhodnutí
o stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem. Podle ustanovení § 149 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je obsah závazného
stanoviska závazný pro navazující řízení o stanovení dobývacího prostoru. Na základě výše
uvedených skutečností je zdejší úřad toho názoru, že námitce obce, že se jedná o nezákonné
závazné stanovisko EIA, nelze přisvědčit.
• K námitce č. 2) – V námitkách obce je podrobně zdůvodňováno, proč se obec domnívá, že se
jedná o nezákonné závazné stanovisko vodoprávního úřadu.
Souhlasné závazné stanovisko vodoprávního úřadu bylo vydané Městským úřadem Česká
Lípa, odborem životního prostředí dne 21. 3. 2017 pod čj. MUCL/27676/2017, které je
přílohou žádosti organizace zaevidované pod čj. SBS 00918/2018. Podle názoru zdejšího
úřadu bylo předmětné závazné stanovisko vydáno v souladu se zákonem a nejedná se tedy
o nezákonné závazné stanovisko. Ve smyslu ustanovení § 149 odst. 1 a 5 zákona č. 500/2004
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Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je předmětné závazné stanovisko
přezkoumatelné až na základě odvolání podaného proti rozhodnutí o stanovení dobývacího
prostoru Pertoltice pod Ralskem. Podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je obsah závazného stanoviska závazný pro
navazující řízení o stanovení dobývacího prostoru. Na základě výše uvedených skutečností je
zdejší úřad toho názoru, že námitce obce, že se jedná o nezákonné závazné stanovisko
vodoprávního úřadu, nelze přisvědčit
• K námitce č. 3) – V námitkách obce je podrobně zdůvodňováno, proč se obec domnívá, že se
jedná o nedostatečnou ochranu CHOPAV.
Podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) bodu 1. nařízení vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných
oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída,
Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy se zákaz těžby
v chráněných vodohospodářských oblastech nevztahuje na těžbu štěrkopísků, budou-li časový
postup a technologie těžby přizpůsobeny možnostem následného vodohospodářského využití
prostoru ložiska. Problematika těžby v dobývacím prostoru Pertoltice pod Ralskem bude
předmětem až navazujícího správního řízení o povolení hornické činnosti - otvírky přípravy
a dobývání výhradního ložiska. Na základě výše uvedených skutečností je zdejší úřad toho
názoru, že námitce obce, že se jedná o nedostatečnou ochranu CHOPAV, nelze přisvědčit
• K námitce č. 4) – V námitkách obce je podrobně zdůvodňováno, proč se obec domnívá, že
k navrhovanému dobývacímu prostoru je nezpůsobilá komunikace k expedici vytěženého
materiálu.
Krajská správa silnic Libereckého kraje, jako majetkový správce silnic II. a III. tříd ve svém
sdělení ze dne 4. 11. 2016 zn. KSSLK/8255/2016, které je přílohou žádosti organizace
zaevidované pod čj. SBS 00918/2018, sdělila, že nemá k záměru stanovení dobývacího
prostoru Pertoltice pod Ralskem žádných výhrad, a pouze až pro další stupeň řízení (řízení
o povolení hornické činnosti) požaduje předložení dalších podkladů. Obcí uváděná námitka
ohledně „odpadu z těžby“ je velmi neurčitá. Problematika přístupových cest do lomu
a problematika těžebních odpadů vznikajících při hornické činnosti není předmětem řízení
o stanovení dobývacího prostoru, ale bude předmětem až navazujícího řízení, tj. řízení
o povolení hornické činnosti – otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska. Na základě
výše uvedených skutečností je zdejší úřad toho názoru, že námitce obce, o nezpůsobilosti
komunikace k expedici vytěženého materiálu, nelze přisvědčit
• K námitce č. 5) – V námitkách obce je uvedeno, proč se obec domnívá, že dojde
k nedostatečné ochraně kulturní památky – vodojemu s prameništěm.
Navrhovaný dobývací prostor se severním okrajem pouze přiblíží k původnímu prameništi,
a nebude do něj nijak zasahovat. K návhu na stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod
Ralskem bylo orgánem státní památkové péče vydané souhlasné závazné stanovisko, tj.
Městským úřadem Česká Lípa, stavebním úřadem, úsekem památkové péče dne 4. 1. 2017
pod čj. MUCL/1102/2017, které je přílohou žádosti organizace zaevidované pod čj. SBS
00918/2018. V závazném stanovisku jsou stanoveny 2 podmínky pro ochranu kulturní
památky – vodojem s prameništěm, které se týkají až následného řízení o povolení hornické
činnosti – otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska. Podle ustanovení § 149 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je obsah závazného
stanoviska závazný pro navazující řízení o stanovení dobývacího prostoru. Na základě výše
uvedených skutečností je zdejší úřad toho názoru, že námitce obce, že dojde k nedostatečné
ochraně kulturní památky – vodojemu s prameništěm, nelze přisvědčit
• K námitce č. 6) – V námitkách obce je uvedeno, proč se obec domnívá, že záměr je v rozporu
s územně plánovací dokumentací.
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K záměru stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem bylo vydané souhlasné
závazné stanovisko Městským úřadem Česká Lípa stavebním úřadem – úřadem územního
plánování dne 2. února 2018 pod čj. MUCL/13377/2018, které bylo na Obvodní báňský úřad
pro území krajů Libereckého a Vysočina doručeno dne 2. února 2018 a je zaevidované pod čj.
SBS 03869/2018. Závazné stanovisko bylo vydáno jako orgánem územního plánování
s uvedením, že záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánu přípustný bez stanovení
podmínek Podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, je obsah závazného stanoviska závazný pro navazující řízení o stanovení
dobývacího prostoru. Na základě výše uvedených skutečností je zdejší úřad toho názoru, že
námitce obce, záměr je v rozporu s územně plánovací dokumentací, nelze přisvědčit
• K námitce č. 7) – V námitkách obce je uvedeno, proč je nutno vyřešit střety zájmů. Obec
upozorňuje na podmínku č. 4 stanovenou MŽP v rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu
k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru ze dne 5. 5. 2016 čj. 22538/ENV/16, v níž
se výslovně uvádí, že „střety zájmů budou řešeny v rámci řízení o stanovení dobývacího
prostoru“, a také poukazuje na § 10 odst. 1 písm. d) horního zákona, podle něhož je
organizace povinna „řešit včas střety zájmů již i při stanovení dobývacího prostoru“. Obec
upozorňuje na nesouhlasy Obce Pertoltice pod Ralskem, Obce Bohatice, vodoprávního úřadu
v procesu EIA a vlastníka pozemku paní Lenky Sojovské.
Podmínku č. 4 z rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o udělení souhlasu k podání
návrhu na stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem pro dobývání části
výhradního ložiska štěrkopísku Bohatice, č. ložiska 3000400 v okrese Česká Lípa vydaném
dne 5. května 2016 pod čj. 22538/ENV/16 348/540/16, který je přílohou žádosti organizace
zaevidované pod čj. SBS 00918/2018, obec vytrhuje z kontextu, protože celá podmínka zní
„Těžba na ložisku bude povolena v souladu se schváleným územním plánem, střety zájmů
budou řešeny v rámci řízení o stanovení dobývacího prostoru“. Ze znění této podmínky je
naprosto zřejmé, že řešení střetu zájmů se týká až těžby na ložisku. Rovněž je vytržen
z kontextu odkaz na § 10 odst. 1 písm. d) horního zákona, jehož plné znění je „Organizace je
povinna řešit včas střety zájmů při stanovení dobývacího prostoru a při plánované otvírce,
přípravě a dobývání výhradního ložiska především s cílem omezit nepříznivý vliv na životní
prostředí.“ Ze znění této podmínky je naprosto zřejmé, že se mají zvlášť řešit střety zájmů,
které se týkají stanovení dobývacího prostoru a zvlášť střety zájmů, které se týkají otvírky,
přípravy a dobývání výhradního ložiska.
Přílohami žádosti organizace, která je zaevidována pod čj. SBS 00918/2018, jsou závazná
stanoviska, stanoviska, vyjádření a sdělení dotčených orgánů, fyzických a právnických osob,
jimž přísluší ochrana zájmů chráněných podle zvláštních předpisů při stanovení dobývacího
prostoru Pertoltice pod Ralskem a celý seznam těchto dokumentů je výše uveden v tomto
odůvodnění. V těchto dokumentech je stanovena celá řada podmínek, ale všechny podmínky
se týkají až navazujícího řízení, tj. řízení o povolení hornické činnosti – otvírky, přípravy
a dobývání výhradního ložiska v dobývacím prostoru Pertoltice pod Ralskem. Se stanovením
dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem souhlasily všechny dotčené orgány tj.
Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Krajský úřad Libereckého kraje,
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Městský úřad Česká Lípa
a Městský úřad Mimoň. Z předložených dokumentů je tedy zřejmé, že organizace řešila
střety zájmů týkající se stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem. Povinnost
vyřešit střety zájmů, a která je stanovena v ustanovení § 33 horního zákona, se netýká řízení
o stanovení dobývacího prostoru. Střety zájmů musí být ve smyslu ustanovení § 33 horního
zákona a podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb. vyřešeny až při řízení
o povolení hornické činnosti – otvírky, přípravy a dobývaní výhradního ložiska v dobývacím
prostoru. Z výše uvedených skutečností je tedy zřejmé, že organizace svoji povinnost
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stanovenou v ustanovení § 10 odst. 1 písm. d) horního zákona při předložení návrhu na
stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod Ralskem splnila. Vypořádání Obvodního
báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina s nesouhlasem Obce Pertoltice pod
Ralskem, Obce Bohatice a vlastníka pozemku paní Lenky Sojovské je již výše uvedeno
v tomto odůvodnění. K předmětnému záměru bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko
vodoprávního úřadu, tj. Městským úřadem Česká Lípa, odborem životního prostředí dne
21. 3. 2017 pod čj. MUCL/27676/2017, které je přílohou žádosti organizace zaevidované pod
čj. SBS 00918/2018.
Na základě výše uvedených skutečnosti je zdejší úřad toho názoru, že námitce obce, že je
nutno vyřešit některé střety zájmů, nelze přisvědčit.
Nesouhlasné stanovisko Obce Bohatice uvedené pod bodem 2.
Při ústním jednání spojeném s místním šetřením provedeném dne 24. března 2018, jehož výsledek je
předmětem protokolu zaevidovaném pod čj. SBS 09090/2018, se obec Bohatice připojila k vyjádření
obce Pertoltice s tím, že některá stanoviska vycházejí z jiné plochy a souřadnicových vrcholů
navrhovaného dobývacího prostoru. Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů
Libereckého a Vysočina k tomuto stanovisku je totožné jako vyjádření k nesouhlasnému stanovisku
Obce Pertoltice pod Ralskem uvedené pod bodem 4.
Na základě výše uvedených skutečností proto Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého
a Vysočina rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Podávání námitek proti konceptu rozhodnutí a navrhování doplnění řízení:
V souladu s ustanovením § 144 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, můžete k tomuto konceptu rozhodnutí podávat námitky a navrhovat doplnění řízení do
termínu 2. července 2018 na adresu Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého
a Vysočina, Tř. 1. máje 858/26, PO BOX 16, 460 01 Liberec. Po zveřejnění konceptu nelze
uplatňovat námitky, které účastník mohl uplatnit již dříve v řízení.

„otisk úředního razítka“

Ing. Dalibor Hampejs
předseda Obvodního báňského úřadu
pro území krajů Libereckého a Vysočina

Ing. Dalibor Hampejs

Digitálně podepsal Ing. Dalibor Hampejs
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00025844, o=Český báňský úřad [IČ 00025844],
ou=organizační složka státu, ou=úřad Liberec, ou=00333, cn=Ing. Dalibor
Hampejs, sn=Hampejs, givenName=Dalibor, serialNumber=P168426,
title=předseda úřadu
Datum: 2018.06.12 08:52:22 +02'00'

Tento koncept rozhodnutí musí být vyvěšen po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: 12. 6. 2018

Sejmuto dne:

Razítko a podpis správního orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí konceptu rozhodnutí.

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
České štěrkopísky spol. s r.o., Cukrovarská 34, 190 00 Praha 9 (žadatel)
RNDr. Pavel Josefus, Slunečná 2/353, 748 01 Hlučín, Bobrovníky (plná moc od žadatele)
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Obec Pertoltice pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem 165, 471 24 Pertoltice pod Ralskem
Lenka Sojovská, č. p. 132, 471 24 Noviny pod Ralskem
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov
Lesy České republiky, státní podnik, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Obec Bohatice, Bohatice č. p. 79, 470 02 Česká Lípa
Dotčené orgány:
Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, Těšnov 65/17, Nové Město,
110 00 Praha 1
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80
Liberec 2
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova 186/64, 460 31 Liberec
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa
Městský úřad Česká Lípa, Stavební úřad - úsek úřad územního plánování, náměstí T. G. Masaryka 1,
470 01 Česká Lípa
Městský úřad Mimoň, Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí, Mírová 120,
471 24 Mimoň

