
OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD
PRO ÚZEMÍ KRAJŮ PLZEŇSKÉHO A JIHOČESKÉHO

Sp.zn.:  SZ SBS 22783/2017
Č.j.:      SBS 22783/2021/OBÚ-06/36

Vyřizuje: Mgr. Tomáš Kvídera
V Plzni dne 27. 12. 2021 

R O Z H O D N U T Í

         Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského (dále jen „OBÚ“), jako
místně příslušný orgán státní báňské správy podle § 38 odst. 1 písm. b) 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 věcně příslušný orgán podle § 41 odst. 2 písm. a) zákona  
č.  61/1988  Sb. ve  věci  žádosti  organizace  Klatovské  štěrkopísky,  s.  r.  o.,  se  sídlem  
Plzeň – Křimice, Plzeňská 61, 322 00 Plzeň, IČ 629 68 025 (dále jen „organizace“), týkající
se prodloužení lhůty ke splnění povinnosti stanovené usnesením č. j. SBS 22783/2017/OBÚ-
06/33 ze dne 4. 5. 2021 ve věci stanovení dobývacího prostoru Bystřice nad Úhlavou rozhodl,
podle ustanovení § 101 písm. c) správního řádu, takto:
   
Lhůta ke splnění povinnosti stanovená usnesením o přerušení správního řízení vydaným

OBÚ pod č. j. SBS 22783/2017/OBÚ-06/33 ze dne 4. 5. 2021 se prodlužuje
do 30. 11. 2022.

O d ů v o d n ě n í

Správní řízení ve věci stanovení dobývacího prostoru Bystřice nad Úhlavou bylo OBÚ
zahájeno doručením žádosti organizace ke dni 30. 6. 2017. OBÚ v dané věci vydal dne  
16.  11.  2017  rozhodnutí  č.  j.  22783/2017/OBÚ-06/7,  které  bylo  zrušeno  rozhodnutím
Českého  báňského  úřadu  (dále  jen  „ČBÚ“)  č.  j.  SBS  02268/2018/ČBÚ-21  a  věc  byla
vrácena k novému projednání. 

OBÚ ve věci opětovně rozhodl dne 18. 4. 2019 rozhodnutím č. j. 22783/2017/OBÚ-
06/29.  Na základě  rozsudku Krajského soudu v Plzni  č.  j.  59 A 12/2019 – 134 ze dne  
7.  1.  2020  a  rozsudku  Nejvyššího  správního  soudu  č.  j.  4  As  116/2020  –  99  ze  dne  
16.  12.  2020  bylo  jmenované  rozhodnutí  OBÚ dne  29.  3.  2021  rozhodnutím  ČBÚ  
č. j. SBS 19808/2019/ČBÚ-21/13 zrušeno a věc byla znovu vrácena k novému projednání. 

 Ve svých rozsudcích výše uvedené soudy konstatovaly, že rozhodnutí o stanovení
dobývacího prostoru je rovněž rozhodnutím o změně využití území, které je v souladu s § 77
písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, pokládáno za územní rozhodnutí, na základě čehož je třeba
přiměřeně aplikovat ustanovení stavebního zákona upravující územní řízení. Dále by měla



být, dle § 90 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, již v rámci řízení o stanovení dobývacího
prostoru vyřešena otázka  dopravního napojení  dobývacího prostoru na stávající  pozemní
komunikaci,  a taktéž by měl být doložen souhlas  orgánu ochrany zemědělského půdního
fondu  o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 1 zákona
č.  334/1992 Sb.,  o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů  
a rozhodnutí orgánu ochrany přírody o výjimce ze zákazů zvláště chráněných živočichů dle
ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů. 

Protože  tyto  dokumenty  nebyly  součástí  původní  žádosti  a  vzhledem  k uplynutí
platnosti  některých  s žádostí  předložených  stanovisek  a  vyjádření,  bylo  dne  4.  5.  2021
vydáno  usnesení  o  přerušení  řízení  č.  j.  SBS  22783/2017/OBÚ-06/33,  kterým  byla
organizace vyzvána k jejímu doplnění ve lhůtě do 30. 11. 2021. Podáním doručeným na
OBÚ  dne  
30.  11.  2021  a  evidovaným  zde  pod  č.  j.  SBS  49551/2021  požádala  organizace  o
prodloužení takto stanovené lhůty.

Organizace žádá o prodloužení lhůty do 30. 11. 2022 s tím, že některé podklady již
má k dispozici  a  na další,  o jejichž vydání  si  však již  zažádala,  stále čeká.   Nemožnost
předložení  všech  požadovaných  podkladů  organizace  odůvodňuje  nepříznivými
pandemickými podmínkami panujícími v ČR, které způsobují časové prodlevy jak na straně
organizace, tak na straně dožádaných subjektů.

OBÚ  posoudil  shora  uvedený  důvod  k prodloužení  lhůty  ke  splnění  povinnosti
a konstatoval, že požadovaná lhůta je opodstatněná. Na základě výše uvedených skutečností
správní orgán ve výroku tohoto rozhodnutí podle ustanovení § 101 písm. c) správního řádu
prodloužil lhůtu stanovenou výše uvedeným usnesením o přerušení řízení do požadovaného
termínu 30. 11. 2022.

 

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Českému
báňskému úřadu v Praze prostřednictvím podáním zaslaným OBÚ (§ 81 správního řádu).
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu, tzn. musí být patrno,
kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné
(§ 82 odst. 1 správního řádu).

      Ing. Bivoj Merc
                                                                                                  předseda úřadu

Toto  rozhodnutí  musí  být  vyvěšeno  podle  ustanovení  §  9b  odst.  1  zákona
č. 100/2001 Sb., nejméně po dobu 30 dnů na úřední desce: 

 OBÚ
 Městského úřadu Nýrsko
 Městského úřadu Janovice nad Úhlavou

Vyvěšeno dne ................................. Sejmuto dne..............................



Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Doručí se:
K     vyvěšení a podání zprávy OBÚ o datu vyvěšení a sejmutí oznámení  
 Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
 Město Janovice nad Úhlavou, Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou

Rozdělovník:

Účastníci řízení 
 Klatovské štěrkopísky, s.r.o., Plzeňská 61, 322 00 Plzeň – Křimice
 GET s.r.o., Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2
 Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
 Město Janovice nad Úhlavou, Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou
 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5
 Jednotné zemědělské družstvo "Budovatel" se sídlem v Janovicích, Klatovská 397, 

34021 Janovice nad Úhlavou
 Monika Hrabětová, Českodubská 787, 190 17 Praha 9 - Vinoř
 PhMr. Jana Stančíková, Úborsko 8, 34021 Běhařov
 Hana Bělohlavá, U Radnice 819, 340 22 Nýrsko
 Michael Hubka, Francouzská třída 1911/45, Východní Předměstí, 32600 Plzeň
 Václav Larva, Klatovská 371, 34506 Kdyně
 Petr Bek, Milence 82, 34022 Dešenice
 Kateřina Beková, Milence 82, 34022 Dešenice
 Bc. Boris Hrabě, Blata 49, 34022 Nýrsko
 Ing. Lenka Hrabětová, Blata 49, 34022 Nýrsko
 Radek Šveigr, Kpt. Kufnera 256, 34022 Nýrsko
 Miloslav Bouček, č. p. 77, 34022 Dešenice
 Karel Hanus, Starý Láz 9, 34022 Nýrsko
 Václav Smola, Na Kněžině 42, Brodce, 25741 Týnec nad Sázavou
 Stanislava Smolová, č. p. 210, 33443 Dnešice
 František Sýkora, U Zastávky 127, Klatovy IV, 33901 Klatovy
 Gas Net, s.r.o., zastoupená GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – 

Zábrdovice
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
 Spolek Mikroregion Úhlava, Osina 29, Petrovice nad Úhlavou, 340 22 Janovice nad 

Úhlavou
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