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Oprávněná úřední osoba

Ing. Marek Dolejš

V Plzni

20.3.2020

Věc:
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o ukončení shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí o povolení hornické
činnosti podle plánu otvírky, přípravy a dobývání v dobývacím prostoru Řípec
a o možnosti vyjádřit se k nim.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského (dále jen „OBÚ“) jako věcně i
místně příslušný orgán státní správy, podle ustanovení § 38 a § 41 odst. 2 písm. b) zákona č. 61/1988
Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje
účastníkům řízení vedeném k žádosti organizace Českomoravský štěrk, a.s, se sídlem Mokrá 359,
664 04 Mokrá-Horákov IČ: 25502247, podle dokumentace „Plán otvírky, přípravy a dobývání pro DP
Řípec“ zpracované báňským projektantem Ing. Karlem Krotkým v listopadu 2019,
že ukončil shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí v této věci a že účastníci
tohoto řízení se mohou, podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, k těmto podkladům před vydáním rozhodnutí vyjádřit.
Podkladem pro vydání rozhodnutí je dokumentace podaná spolu s žádostí, s níž se účastnici již
měli možnost seznámit při ústním jednáním nařízeném OBÚ v této věci.
V průběhu řízení byl spis doplněn o tyto dokumenty:
- Protokol z ústního jednání spojeného s místním šetřením ze dne 17.3.2020, vedený na OBÚ
pod č.j. SBS 10737/2020.
- Závazné stanovisko vydané Ministerstvem životního prostředí, Odborem výkonu státní správy II v
Českých Budějovicích dne 16.3.2020 pod č.j. MZP/2020/510/369, k ověření změn záměru
„Povolení hornické činnosti podle plánu otvírky, přípravy a dobývání v dobývacím prostoru
Řípec“, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, podle § 9a odst. 6 zákona
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k závaznému stanovisku k posouzení
vlivů provedení záměru na životní prostředí vydanému podle § 9a odst. 1 až 3 zákona dne
03.10.2018 pod čj. MZP/2018/510/1365 k záměru „Stanovení dobývacího prostoru Řípec a těžba
štěrkopísku na výhradním ložisku Dráchov“, a kterým se podle § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001
Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlasné závazné stanovisko bez podmínek.
- Závazné stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odboru životního prostředí, zemědělství a
lesnictví jako věcně a místně příslušného orgánu ochrany ovzduší vydané dne 20.2.2020 pod č.j.
KUJCK 26737/2020, kterým se podle ust. § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s provedením stavby stacionárního zdroje
znečišťování ovzduší „Dobývací prostor Řípec“ za stanovených podmínek.
TEL: 377 850 401, FAX: 377 850 402, E-mail: podatelna.plzen@cbusbs.cz

-

Vyjádření Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odboru kultury a památkové péče, jako věcně a
místně příslušného orgánu státní památkové péče podle ustanovení § 42a zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vydané dne 13.3.2020 pod č.j. KUJCK
39883/2020, s uvedením, že v katastrálních územích Řípec a Dráchov se nenachází, případně není
dotčena, žádná národní kulturní památka, pro něž krajský úřad plní úkoly orgánu státní památkové
péče v souladu s ustanovením § 28 odst. 2 písm. a) zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů.

S podklady pro vydání rozhodnutí v této věci se lze seznámit nahlédnutím do spisu ve lhůtě do
ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto oznámení na adrese OBÚ, pracoviště 17. LISTOPADU 1926/1,
301 00 PLZEŇ, po telefonické domluvě na tel. č. 377 850 401. OBÚ zároveň stanovuje lhůtu 10 dní
pro případné vyjádření, která začíná běžet okamžikem případného nahlédnutí do spisu.
Ing. Bivoj MERC
předseda úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce:
 OBÚ
 Obecního úřadu Řípec, č.p. 39, 391 81 Řípec

Vyvěšeno dne .................................

Sejmuto dne..............................

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

Doručí se:
Účastníci řízení (doručí se veřejnou vyhláškou)
 Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá – Horákov
 Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 Obec Řípec, č.p. 39, 391 81 Řípec
 Fousek Ivan, Hrabákova 1974/1, 148 00 Praha 4
 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
 Mgr. Petr Mikeš, Řípec 106, 392 01 Řípec
 Ivana Bártová, bytem Řípec 107, 392 01 Řípec
 Miroslav Bárta, bytem Řípec 107, 392 01 Řípec
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