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Stanovení chráněného ložiskového území Skalice nad Lužnicí - nařízení ústního jednání

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, projednal na ústním jednání dne
18.02.2016 návrh společnosti Českomoravský štěrk, a.s., se sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá Horákov, IČ 25502247, zaslaný prostřednictvím společnosti Báňské a měřičské služby Blatná,
v.o.s., se sídlem Jiráskova 201, 38 801 Blatná, IČ 48208698, na stanovení
chráněného ložiskového území Skalice nad Lužnicí
podle § 17 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),
v platném znění, na výhradním ložisku štěrkopísků č. 3009300 Roudná II - Planá nad Lužnicí, ze
dne 25.01.2016.
Při ústním jednání nedošlo k dohodě s Městským úřadem Soběslav, odborem výstavby a
regionálního rozvoje, jako s orgánem územního plánování i stavebním úřadem, tj. nebyly splněny
podmínky podle § 17 odst. 1 horního zákona, pro stanovení chráněného ložiskového území
Skalice nad Lužnicí, a proto ministerstvo nemohlo chráněné ložiskové území Skalice stanovit.
Ministerstvo je podle § 16 odst. 1 horního zákona povinno zajistit ochranu výhradního ložiska proti
znemožnění nebo ztížení jeho dobývání stanovením chráněného ložiskového území, tzn., že musí
dosáhnout dohody s orgánem územního plánování a stavebním úřadem. Vzhledem k tomu, že
k této dohodě nedošlo, ministerstvo nařizuje další jednání za účelem jejího dosažení, které se
bude konat
v úterý dne 04.10.2016 v 9.30 hod
na shora uvedené adrese v 7. patře v zasedací místnosti.
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V případě, že ani při opakovaném řízení nedojde k dohodě, bude ministerstvo řešit spor v souladu
s ustanovením § 136 odst. 6 správního řádu s nejbližším nadřízeným orgánem, kterým je Krajský
úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a
investic, který je proto rovněž přizván k jednání.
Připomínky a návrhy dotčených orgánů státní správy, event. navrhovatele, jako účastníka řízení, je
možno uplatnit nejpozději při tomto jednání. K později podaným námitkám nemusí správní orgán
přihlížet.

JUDr. Hana Dvořáková
ředitelka odboru výkonu státní správy II
Příloha
Návrh na stanovení CHLÚ Skalice nad Lužnicí
Rozdělovník
Účastník řízení
Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá - Horákov, prostřednictvím Báňské a
měřičské služby Blatná, v.o.s., Jiráskova 201, 38801 Blatná
Dotčené orgány státní správy
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímalého 11, 301 00 Plzeň
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor ŽP, zemědělství a lesnictví
Krajský úřad Jihočeského kraje, obor RR, územního plánování, stavebního řádu a investic
Městský úřad Soběslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje, náměstí Republiky 59
392 01 Soběslav
K jednání je dále přizván
Obecní úřad Skalice, Skalice 48, 392 01 Soběslav
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