OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD
P R O Ú Z E M Í K R A J Ů M O R AV S K O S L E Z S K É H O A O L O M O U C K É H O

Číslo jednací: SBS 30361/2017/OBÚ-05/10
V Ostravě dne 25. 10. 2017

USNESENÍ
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého,
Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava Mor. Ostrava (dále také OBÚ), místně
a věcně příslušný orgán státní báňské správy podle § 38 odst. 1 písm. b) a podle § 41 odst. 2
písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon č. 61/1988 Sb.), ve správním řízení zahájeném
OBÚ dne 8. 9. 2017 pod č.j. SBS 30361/2017 podle § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také správní řád), k žádosti organizace Green
Gas DPB, a.s., IČ: 00494356, zapsané v obchodním rejstříku pod. sp. zn. B 217 vedeným
u Krajského soudu v Ostravě, se sídlem Rudé armády 637, Paskov, PSČ 739 21, v řízení
o návrhu na změnu (zmenšení) dobývacího prostoru: Bruzovice, ID: 4 0026 stanoveného pro
dobývání výhradního ložiska vyhrazeného nerostu zemního plynu s názvem Bruzovice (ID:
3083272) rozhodl podle § 36 odst. 1 a odst. 3 ve spojení s § 39 odst. 1 správního řádu
takto:
1) podle ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu jsou účastníci řízení oprávněni
navrhovat důkazy a činit jiné návrhy ve shora uvedeném správním řízení,
2) podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení právo se vyjádřil
k podkladům rozhodnutí,
a to ve lhůtě do 5-ti dnů ode dne doručení tohoto usnesení.
Odůvodnění:
Dne 8. 9. 2017 byl na OBÚ doručen návrh organizace na změnu (zmenšení) dobývacího
prostoru: Bruzovice, ID: 4 0026 stanoveného pro dobývání výhradního ložiska vyhrazeného
nerostu zemního plynu s názvem Bruzovice (ID: 3083272), který byl OBÚ zaevidován pod
č.j. SBS 30361/2017.
OBÚ podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu, vzpp. ve spojení s § 144 odst. 2
správního řádu, oznámil všem jemu známým účastníkům řízení zahájení správního řízení

o návrhu, a to uplynutím lhůty 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení (veřejné
vyhlášky) na úřední desce OBÚ, tj. dnem 11. 10. 2017. OBÚ v souladu s ustanovením § 28
odst. 3 horního zákona a za použití § 144 odst. 6 správního řádu, za účelem projednání výše
uvedeného návrhu v řízení s velkým počtem účastníků, nařídil termín ústního jednání na den
20. 10. 2017.
O výsledku ústního jednání byl OBÚ sepsán protokol, který byl na OBÚ zaevidován
dne 23. 10. 2017 pod č.j. SBS 35357/2017.
S přihlédnutím k tomu, že správní úřad po provedeném ústním jednání kompletně doplnil
podklady pro vydání rozhodnutí, jakož i k jeho povinnosti podle § 6 odst. 1 správního řádu
vyřizovat věci bez zbytečných průtahů, dává účastníkům řízení možnost seznámit se před
vydáním rozhodnutí s jeho podklady v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu
a zároveň podle ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu prohlašuje, dokdy jsou účastníci
oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy. Tímto usnesením stanoví obvyklé
a přiměřené lhůty, dokdy tak mohou účastníci řízení učinit s tím, že do příslušných podkladů,
podle kterých bude rozhodováno, lze nahlédnout na Obvodním báňském úřadě pro území
krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínova 18. 702 00 Ostrava Moravská
Ostrava, v pracovních dnech v době od 7:00 do 15:00 hod a v úředních dnech (pondělí,
středa) v době od 7:00 do 17:00 hod, nejlépe po předchozí telefonické domluvě (tel. 596 100
234 - Ing. Klika, Ph.D.).

Poučení o odvolání:
Proti tomuto usnesení lze podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu za použití § 81 a násl.
správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním
učiněným u Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého,
Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava Mor. Ostrava.
Odvolání proti tomuto usnesení nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu, odkladný účinek.

Ing. Radúz Klika, Ph.D.
obvodní báňský inspektor
oprávněná úřední osoba
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Seznam k č. j. SBS 30361/2017/10
- fyzické osoby
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právnické osoby
Green Gas DPB, a.s.
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Účastníci řízení – obce:
Obec Bruzovice
Bruzovice 214
739 36 Bruzovice
Obec Dobrá
Dobrá 230
739 51 Dobrá
Obec Pazderna
Pazderna 65
739 51 Pazderna
Obec Sedliště
Sedliště 271
739 36 Sedliště
Obec Staré město
Jamnická 46
738 01 Staré Město
Statutární město Frýdek - Místek
Radniční 1148
738 01 Frýdek-Místek
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