Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského
Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov

Váš dopis značky / ze dne

-

Naše značka

Vyřizuje / linka

SBS 30254/2020/OBÚ-08

Ing. Ctibor

Veřejná

V Sokolově

31.8.2020

vyhláška

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského (dále jen „OBÚ“) jako orgán místně
příslušný podle ustanovení § 38 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní
báňské správě, v platném znění, a věcně příslušný podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 61/1988
Sb., uvedeného zákona, podle § 25 odst. 2 a 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s § 9b odst. 1 a 3 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a za použití § 144 odst. 6
správního řádu,

doručuje
touto veřejnou vyhláškou, v souladu s ustanovením § 9b 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),v platném znění, a ust. § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění,

oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o povolení hornické činnosti - otvírky,
přípravy a dobývání na výhradním ložisku lithiové rudy Horní Slavkov – odkaliště,
číslo ložiska 3268600, dle dokumentace „POPD Horní Slavkov“ a dále uvedené informace
Organizace SANAKA Industry, a.s., IČ: 27569462, se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město,
110 00 Praha 1, zastoupená na základě plné moci organizací GET s.r.o., IČ: 49702904, se sídlem Praha
2 – Vinohrady, Perucká 2540/11a, PSČ 120 00, doručila dne 17.7.2020 k věcně a místně příslušnému
správnímu orgánu, OBÚ, podání, kterým se žádá o povolení hornické činnosti v dobývacím
prostoru Horní Slavkov dle dokumentace „POPD Horní Slavkov“. Podání je na OBÚ evidováno
pod č.j. SBS 27380/2018/OBÚ-20. K datu podání návrhu bylo dle ust. § 44 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zahájeno řízení o žádosti. Správní řízení v uvedené
věci je navazující řízení na posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Posouzení vlivů na životní prostředí k provedení záměru „Stanovení
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-2dobývacího prostoru Horní Slavkov a následná hornická činnost na ložisku Horní Slavkov –
odkaliště“ bylo provedeno Ministerstvem životního prostředí, Odborem posuzování vlivů na
životní prostředí a integrované prevence, Praha a bylo ukončeno závazným stanoviskem
ministerstva č.j. MZP/2017/710/360 ze dne 14.8.2017. V průběhu řízení ve věci stanovení
dobývacího prostoru Horní Slavkov bylo, k ověření změn posouzeného záměru, Ministerstvem
životního prostředí, Odborem posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Praha
vydáno Souhlasné závazné stanovisko č.j. MZP/2018/710/1925 ze dne 18.6.2018.
Hornická činnost má být povolena pro dobývání výhradního ložiska lithiové rudy Horní
Slavkov – odkaliště, číslo ložiska 3268600, jehož ochrana je zajištěna chráněným ložiskovým územím
Krásno a oprávnění k dobývání ložiska vzniklo organizaci SANAKA Industry, a. s. stanovením
dobývacího prostoru Horní Slavkov. Hornickou činností budou zasaženy pozemkové a stavební
parcely nebo části pozemkových a stavebních parcel č. 1209/5, 1247, 1248, 1249, 1284/9, 1284/10,
1284/11, 1436/1, 1436/9, 1568 a 1569 v k.ú. 644056 Horní Slavkov, obec 560367 Horní Slavkov, okres
CZ0413 Sokolov. Dobývání ložiska bude prováděno za pomoci rypadel, kolových nakladačů,
dozerů a nákladních automobilů. Sanace a rekultivace vydobytého prostoru bude zajištěna dle
organizací GET s.r.o. zpracované a příslušnými orgány projednané dokumentace z října 2019 „Plán
sanace a rekultivace“ s názvem „Horní Slavkov, těžba na výhradním ložisku lithiové rudy Horní
Slavkov – odkaliště“ (uvedená dokumentace vychází ze souhrnného plánu sanace a rekultivace
„Stanovení dobývacího prostoru Horní Slavkov“ ze srpna 2017, který byl podkladem k řízení
Ministerstva životního prostředí na posouzení vlivů záměru na stanovení dobývacího prostoru
Horní Slavkov a následné hornické činnosti na ložisku Horní Slavkov – odkaliště a k řízení OBÚ
o stanovení dobývacího prostoru Horní Slavkov). Pro zajištění rekultivace území dotčeného
dobýváním v rámci navržené hornické činnosti bude organizace vytvářet zákonnou finanční
rezervu ve výši odpovídající nákladům na sanaci a rekultivaci územích dotčených dobýváním.
Žádost o povolení hornické činnosti byla zpracována a příslušnému úřadu doručena v souladu
s ust. § 10 odst. 1 a § 17 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění, vyhláškou č. 104/1988 Sb.,
v platném znění, a je doložena následujícími závaznými stanovisky a vyjádřeními dotčených
orgánů:
- Ministerstvo životního prostředí, Praha, MZP/2020/710/701 ze dne 28.5.2020.
- Krajský úřad Karlovarského kraje odbor ŽP a zemědělství, č.j. KK/2934/ZZ/20 ze dne 12.6.2020,
č.j. KK/1139/ZZ/20 ze dne 15.6.2020, č.j. 4196/ZZ/17 ze dne 15.1.2018 a č.j. KK/1146/ZZ/19-6
ze dne 10.5.2019.
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les –
pracoviště Karlovy Vary, č.j. SR/0219/SL/2020-3 ze dne 30.6.2020 a č.j. SR/0160/SL/2015-32 ze
dne 20.7.2020.
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem, č.j. ČIŽP/44/2020/2269
ze dne 23.3.2020.
- Město Horní Slavkov, č.j. 2684/2015/HS/OKST-35 ze dne 9.6.2020.
- MěÚ Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, č.j. MUSO/39272/2020/OSÚP/PESO ze dne
26.5.2020 a č.j. MUSO/14580/2019/OSÚP/PESO ze dne 22.1.2020 .
- MěÚ Horní Slavkov, Odbor výstavby a životního prostředí, č.j. 467/2020/HS/OVŽP-3 ze dne
12.2.2020.
- Státní pozemkový úřad, odbor vodohospodářských staveb, č.j. SPU 195777/2017 ze dne 25.5.2017.
- Povodí Ohře, s.p., zn. POH/44968/2019-02/032300 ze dne 25.10.2019.
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-3Podání žádosti o povolení hornické činnosti na výhradním ložisku lithiové rudy Horní
Slavkov předcházelo řízení o stanovení dobývacího prostoru Horní Slavkov. Dobývací prostor
Horní Slavkov byl stanoven rozhodnutím OBÚ č.j. SBS 03460/2018/OBÚ-08. Záměr, stanovení
dobývacího prostoru a povolení hornické činnosti bylo, jak je výše uvedeno, posouzeno
Ministerstvem životního prostředí podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů. Do dokumentace pořízené v průběhu posuzování vlivů záměru na
životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb., v platném znění, je možné nahlédnout na portálu
příspěvkové organizace Ministerstva životního prostředí ČR, Informační systém EIA, záměry na
území ČR, kód záměru MZP458. Adresa (URL) http://www.cenia.cz/eia
Tato veřejná vyhláška, kterou se oznamuje zahájení řízení a podávají se uvedené informace
bude vyvěšena:
1) na úřední desce OBÚ,
2) na elektronické úřední desce OBÚ umožňující dálkový přístup na internetových stránkách,
adresa (URL) http://www.cbusbs.cz/cs/cbu-8
3) na úřední desce MěÚ Horní Slavkov.
Připomínky k řízení ve věci povolení hornické činnosti na výhradním ložisku lithiové rudy
Horní Slavkov v dobývacím prostoru Horní Slavkov může veřejnost písemně uplatnit na OBÚ se
sídlem Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění této
informace. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.
Pokud se dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona č. 100/2001 Sb., podáním
písemného oznámení přihlásí na OBÚ a to do 30 dnů ode dne zveřejnění této informace, stává se
účastníkem tohoto navazujícího řízení ve věci povolení hornické činnosti.
Do podkladů a dokumentace ve shora uvedené věci lze, po předchozí domluvě, nahlédnout
na OBÚ, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov, tel: 352350740. Oprávněnou úřední osobou za OBÚ
je Ing. Tomáš Ctibor, obvodní báňský inspektor.
OBÚ dále informuje, že řízení ve věci povolení hornické činnosti podléhá ústnímu jednání
spojenému s místním šetřením, které je dle ustanovení § 49 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb,
správní řád, v platném znění, neveřejné. Termín a místo ústního jednání bude účastníkům
řízení a dotčeným orgánům státní správy oznámen nejpozději 10 dní předem.
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-4Příloha veřejné vyhlášky:
- Žádost o vydání povolení hornické činnosti na výhradním ložisku lithiové rudy Horní Slavkov –
odkaliště, číslo ložiska 3268600, dle předkládané dokumentace „POPD Horní Slavkov“.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis úřední osoby:

Razítko a podpis úřední osoby:
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-5Rozdělovník (doručí se datovou schránkou):
Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:
- SANAKA Industry, a.s., zastoupená organizací GET s.r.o., Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2 –
Vinohrady
Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 2 a 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:
- Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
- DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek, ul. 28. října 184, 261 13 Příbram
- Lesy ČR, s.p, SZ – oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Sokolov, Chebská 828, 356 01 Sokolov
Dotčené orgány státní správy:
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les –
pracoviště Karlovy Vary, Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem, Výstupní 1644, 400 07
Ústí nad Labem
- Krajský úřad Karlovarského Kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88,
360 21 K. Vary - Dvory
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 94, 360 21
Karlovy Vary
- Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
- Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
- MěÚ Horní Slavkov, Odbor výstavby a životního prostředí, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
- Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

