
 

 
OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD  

 
P R O  Ú Z E M Í  K R A J Ů  M O R A V S K O S L E Z S K É H O  A  O L O M O U C K É H O  

č.j. SBS 00497/2021/OBÚ-05/15  

v Ostravě dne  22. 4. 2021 

 

 

R O Z H O D N U T Í  

 
 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínova 18, 

702 00  Ostrava - Moravská Ostrava (dále také OBÚ) ve správním řízení z vlastního podnětu   

 

ruší 

 

v souladu s ustanovením § 27 odst. 8 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 

bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů ke dni 31. 3. 2021, dobývací prostor 

Staré Město - Baška (ID: 7 0398), situovaný v katastrálním území (dále k.ú.) Staré Město u 

Frýdku-Místku; 754498 a k.ú. Baška; 601063, v okresu Frýdek-Místek, kód: CZ0802, kraji 

Moravskoslezském, kód: CZ080, stanovený pro dobývání cihlářských hlín výhradního ložiska 

cihlářské suroviny (hlína - sprašová hlína), ID: 3143600, s názvem Staré Město - Baška                    

a evidovaný na obchodní firmu AGROSTAV, společný podnik „v likvidaci“, IČ: 001 46 137, 

se sídlem: Staré Město, Na Zbytkách 41, PSČ 739 01, zapsanou v obchodním rejstříku 

Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 369 DrXXIII, kterou zastupuje likvidátor                            

Ing. František Kraut, č.p. 188, 739 11  Pstruží, IČ: 461 46 458. 

 

Tímto rozhodnutím se ruší celý plošný rozsah dobývacího prostoru (dále DP) Staré Město - 

Baška; který byl stanoven na základě Rozhodnutí, které vydalo Ministerstvo stavebnictví, 

Praha, orgánem pověřeným: Československé cihlářské závody, generální ředitelství, Brno - 

ústředním hospodářským orgánem: Československé cihlářské závody, Brno, dne  29. 11. 1966 

pod zn. PP-213-DP 90, a to těžebnímu národnímu podniku Severomoravské cihelny, n.p. 

Hranice, pod názvem DP Staré Město-lokalita Baška v okresu Frýdek-Místek, kraj 

Severomoravský. Osvědčení o zaevidování DP Staré Město - Baška, ID: díl 7, folio 398 

v evidenční knize „Ložiska nevyhrazených nerostů hodící se k průmyslovému dobývání“, 

vydal Ústřední báňský úřad, Praha 1, Kozí 4, dne 2. 1. 1967 pod č.j. 8416/1966. 

 

Po zrušení DP zůstává v platnosti existence chráněného ložiskového území v rozsahu 

zrušeného DP (dle ustanovení § 43 odst. 4 horního zákona, neboť chráněné území stanoveno 

nebylo), včetně zbytkových (nevydobytých) zásob výhradního ložiska.  

 

 

https://rejstrik.penize.cz/adresa-firmy/stare-mesto-na-zbytkach-psc-739-01
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Plošná výměra zrušeného DP Staré Město - Baška činí 0,3523600 km2. Prostorové hranice 

předmětného DP pod povrchem jsou stanoveny svislými rovinami, které procházejí 

povrchovými hranicemi. DP Staré Město - Baška není hloubkově vymezen. 

 

DP Staré Město - Baška je vymezen uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, 

jehož vrcholy (12 vrcholů) jsou určeny souřadnicemi, udanými v platném souřadnicovém 

systému S-JTSK:  

 

 

Rozhodnutím o stanovení DP Staré Město - Baška vydaným dne 29. 11. 1966 pod zn. PP-213-

DP 90 bylo stanoveno 5 podmínek: 

 

1. Během těžby nutno sledovati případný průsak vody ze sousední retenční nádrže. 

2. Ornici nutno skrývati před zahájením těžby a používati k rekultivaci vytěžených ploch. 

3. Polní cesty je možno rušiti za předpokladu zajištěnosti vstupu na obhospodařované 

pozemky. 

4. Stabilita objektů v sousedství DP nesmí býti těžbou narušena. 

5. Vyjímání ze zemědělského půdního fondu musí býti provedeno za respektování zákona 

53/66 Sb. 

K tomu se uvádí:  

Stanovené podmínky byly splněny před ukončením dobývání ložiska v rozsahu DP. 

 

 

Soupis pozemků dotčených rozsahem DP Staré Město - Baška v k.ú. Staré Město u Frýdku-

Místku; 754498 a  k.ú. Baška; 601063:   

 

Katastrální území Staré Město u Frýdku-Místku: 

pozemek p.č. druh pozemku způsob využití pozemku 

 7294/2 trvalý travní porost  

 7294/3 ostatní plocha dobývací prostor 

 7294/4 ostatní plocha jiná plocha 

 7294/5 ostatní plocha jiná plocha 

 7294/6 trvalý travní porost  

 7294/8 ostatní plocha jiná plocha 

 7294/9 zastavěná plocha a nádvoří  

 7294/11 ostatní plocha jiná plocha 

Vrchol č.  souřadnice x souřadnice y 

A 1 122 830 465 777 

B 1 122 784 465 547 

C 1 122 035 465 573 

D 1 121 902 465 565 

E 1 121 672 465 620 

F 1 121 400 465 800 

G 1 121 452 466 000 

H 1 121 595 465 966 

I 1 121 563 465 796 

J 1 121 661 465 784 

K 1 121 690 465 976 

L 1 122 041 465 820 
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 7294/12 ostatní plocha jiná plocha 

 7294/13 ostatní plocha jiná plocha 

 7294/14 ostatní plocha jiná plocha 

 7295/1 ostatní plocha dobývací prostor 

 7295/2 ostatní plocha dobývací prostor 

 7295/3 lesní pozemek  

 7296 ostatní plocha neplodná půda 

 7297/1 ostatní plocha neplodná půda 

 7297/2 ostatní plocha neplodná půda 

 7299/2 ostatní plocha ostatní komunikace 

 7302 ostatní plocha dobývací prostor 

 7303 ostatní plocha dobývací prostor 

 7304 ostatní plocha dobývací prostor 

 7305 ostatní plocha dobývací prostor 

 7306 ostatní plocha dobývací prostor 

 7307/1 ostatní plocha zeleň 

 7307/2 ostatní plocha dobývací prostor 

 7307/3 ostatní plocha ostatní komunikace 

 7307/4 zastavěná plocha a nádvoří  

 7307/5 zastavěná plocha a nádvoří  

 7307/6 ostatní plocha jiná plocha 

 7307/7 ostatní plocha jiná plocha 

 7307/8 ostatní plocha jiná plocha 

 7307/9 ostatní plocha jiná plocha 

 7307/10 ostatní plocha jiná plocha 

 7307/11 ostatní plocha jiná plocha 

 7307/12 ostatní plocha jiná plocha 

 7307/13 ostatní plocha jiná plocha 

 7307/14 ostatní plocha ostatní komunikace 

 7307/15 ostatní plocha zeleň 

 7307/16 ostatní plocha jiná plocha 

 7307/17 ostatní plocha jiná plocha 

 7308 ostatní plocha dobývací prostor 

 7309 ostatní plocha dobývací prostor 

 7310 ostatní plocha dobývací prostor 

 7311 ostatní plocha dobývací prostor 

 7312 ostatní plocha dobývací prostor 

 7313/1 ostatní plocha ostatní komunikace 

 7313/2 ostatní plocha ostatní komunikace 

 7314/2 ostatní plocha ostatní komunikace 

 7314/5 zastavěná plocha a nádvoří  

 7314/6 ostatní plocha jiná plocha 

 7314/7 zastavěná plocha a nádvoří  

 7314/11 ostatní plocha jiná plocha 

 7314/13 ostatní plocha jiná plocha 

 7314/14 zastavěná plocha a nádvoří  

 7314/15 ostatní plocha jiná plocha 

 7314/16 ostatní plocha jiná plocha 



                                                                                                              SBS 00497/2021/OBÚ-05/15 

 

Stránka 4 z 12 

 

 7314/17 ostatní plocha jiná plocha 

 7315/1 ostatní plocha jiná plocha 

 7315/2 ostatní plocha jiná plocha 

 7315/3 ostatní plocha jiná plocha 

 7315/4 ostatní plocha jiná plocha 

 7315/6 zastavěná plocha a nádvoří  

 7315/7 zastavěná plocha a nádvoří  

 7315/11 ostatní plocha jiná plocha 

 7318/1 ostatní plocha jiná plocha 

 7318/3 zastavěná plocha a nádvoří  

 7318/4 zastavěná plocha a nádvoří  

 7318/8 ostatní plocha jiná plocha 

 7318/9 ostatní plocha jiná plocha 

 7319 ostatní plocha ostatní komunikace 

 7320/1 orná půda  

 7320/10 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/13 zastavěná plocha a nádvoří  

 7320/14 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/15 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/16 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/17 zastavěná plocha a nádvoří  

 7320/18 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/19 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/20 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/21 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/22 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/23 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/24 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/25 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/26 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/27 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/28 zastavěná plocha a nádvoří  

 7320/29 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/30 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště 

 7320/31 zastavěná plocha a nádvoří  

 7320/32 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/33 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/34 zastavěná plocha a nádvoří  

 7320/35 zastavěná plocha a nádvoří  

 7320/36 zastavěná plocha a nádvoří  

 7320/37 zastavěná plocha a nádvoří  

 7320/38 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/39 zastavěná plocha a nádvoří  

 7320/40 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/41 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/42 zastavěná plocha a nádvoří  

 7320/43 zastavěná plocha a nádvoří  

 7320/44 zastavěná plocha a nádvoří  
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 7320/45 zastavěná plocha a nádvoří  

 7320/46 zastavěná plocha a nádvoří  

 7320/47 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/48 zastavěná plocha a nádvoří  

 7320/49 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/50 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/52 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/53 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/54 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/55 zastavěná plocha a nádvoří  

 7320/56 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/57 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/58 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/59 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/60 orná půda  

 7320/61 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/62 zastavěná plocha a nádvoří  

 7320/63 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/64 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/65 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/66 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/67 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/68 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/69 zastavěná plocha a nádvoří  

 7320/70 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/71 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/72 zastavěná plocha a nádvoří  

 7320/73 zastavěná plocha a nádvoří  

 7320/74 zastavěná plocha a nádvoří  

 7320/75 ostatní plocha jiná plocha 

 7320/76 ostatní plocha jiná plocha 

 7322/2 ostatní plocha jiná plocha 

 7323/1 ostatní plocha jiná plocha 

 7323/5 orná půda  

 7326/1 ostatní plocha ostatní komunikace 

 7326/2 ostatní plocha ostatní komunikace 

 7327/1 ostatní plocha jiná plocha 

 7328/1 orná půda  

 7328/3 trvalý travní porost  

 7328/4 orná půda  

 7331/1 orná půda  

 7331/3 orná půda  

 7331/18 ostatní plocha jiná plocha 

 7331/19 ostatní plocha jiná plocha 

 7331/20 orná půda  

 7331/21 orná půda  

 7331/22 orná půda  

 7331/23 orná půda  
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 7331/24 orná půda  

 7331/25 orná půda  

 7331/26 orná půda  

 7331/30 orná půda  

 7331/31 orná půda  

 7331/32 orná půda  

 7331/33 orná půda  

 7331/34 orná půda  

 7331/37 orná půda  

 7335/1 orná půda  

 7335/2 zastavěná plocha a nádvoří  

 7335/3 zastavěná plocha a nádvoří  

 7335/4 zastavěná plocha a nádvoří  

 7336/1 orná půda  

 7336/2 zastavěná plocha a nádvoří  

 7339 orná půda  

 7342 orná půda  

 7343/3 ostatní plocha jiná plocha 

 7344/1 ostatní plocha jiná plocha 

 7345/1 ostatní plocha manipulační plocha 

 7345/4 ostatní plocha jiná plocha 

 7360 zahrada  

 7361 zahrada  

 7362/1 orná půda  

 7362/4 ostatní plocha jiná plocha 

 7362/5 ostatní plocha jiná plocha 

 7362/6 ostatní plocha jiná plocha 

 7362/7 zastavěná plocha a nádvoří  

 7362/9 ostatní plocha jiná plocha 

 7362/10 ostatní plocha neplodná půda 

 7362/11 trvalý travní porost  

 7363/1 trvalý travní porost  

 7363/2 trvalý travní porost  

 7363/3 trvalý travní porost  

 7364 orná půda  

 7365 trvalý travní porost  

 7368/1 orná půda  

 7368/4 ostatní plocha ostatní komunikace 

 7371 orná půda  

 7374 orná půda  

 7376 orná půda  

 7382 ostatní plocha ostatní komunikace 

 7406/25 ostatní plocha neplodná půda 

 7406/32 zastavěná plocha a nádvoří  

 7433/2 vodní plocha zamokřená plocha 

 7698/1 orná půda  

 7698/9 ostatní plocha jiná plocha 

 7698/10 ostatní plocha jiná plocha 
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Katastrální území Baška: 

pozemek p.č. druh pozemku způsob využití pozemku 

  943/1 ostatní plocha jiná plocha 

  943/2 ostatní plocha jiná plocha 

  945 ostatní plocha ostatní komunikace 

  954 zastavěná plocha a nádvoří  

  955/1 ostatní plocha jiná plocha 

  955/4 zastavěná plocha a nádvoří  

  956 vodní plocha vodní nádrž umělá 

  957/1 ostatní plocha jiná plocha 

  958 ostatní plocha dráha 

  960/1 ostatní plocha jiná plocha 

  960/2 ostatní plocha jiná plocha 

  960/3 ostatní plocha jiná plocha 

  960/4 ostatní plocha jiná plocha 

 2009/3 lesní pozemek  

 2009/4 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha 

 2009/5 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha 

 2009/9 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha 

 2009/11 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha 

 2009/13 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha 

 2015 ostatní plocha jiná plocha 

 2018 vodní plocha vodní nádrž umělá 

 2049 zastavěná plocha a nádvoří  

 

 

Odůvodnění: 

 

Důvodem zahájení řízení z moci úřední OBÚ, podle ustanovení § 27 odst. 8 horního zákona, 

vzpp., byla skutečnost, že dobývání cihlářských hlín výhradního ložiska cihlářské suroviny 

ID: 3143600 s názvem Staré Město-Baška v DP Staré Město - Baška skončilo a bylo trvale 

zastaveno. Orgán státní báňské správy byl proto povinen zahájit řízení ve věci, neboť byly 

splněny okolnosti, které zákon stanovil jako důvod pro zahájení řízení z vlastního podnětu.  

 

Obchodní firma AGROSTAV, společný podnik „v likvidaci“, IČ: 001 46 137, není organizací 

oprávněnou dle ustanovení § 5a horního zákona, neboť její oprávnění podle ustanovení                  

§ 4 vyhlášky č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností, vzpp., 

pozbylo platnosti ukončením pracovněprávního poměru závodního a obchodní firma 

AGROSTAV, společný podnik „v likvidaci“ neuzavřela ke dni skončení tohoto poměru nový 

obdobný poměr s odborně způsobilou osobou.  

 

Dle vyjádření, které poskytnul v řízení likvidátor Ing. František Kraut, zastupující předmětnou 

obchodní firmu, dobývání výhradního ložiska nerostu hlína-sprašová hlína, ID: 3143600                  

s názvem Staré Město-Baška bylo ukončeno před 25 lety a firma z výše uvedených 

personálních důvodů a nerentability těžby již v žádném případě HČ v DP Staré Město-Baška 

nehodlá obnovit.  
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Účelem správního řízení z moci úřední bylo vydání rozhodnutí, kterým bude zrušen celý 

plošný rozsah DP Staré Město-Baška při zachování výhradního ložiska a jeho zbytkových 

zásob, včetně chráněného ložiskového území v rozsahu zrušeného DP. 

 

Zjištěný stav v území dotčeném DP Staré Město-Baška: 

 

V DP vymezeném potokem Baštica a oploceným areálem průmyslové zóny jsou patrny 

známky těžební činnosti pouze v linii rovnoběžné s oplocením průmyslové zóny, a to                        

ve vzdálenosti cca 20 m od ní. Bývalý, erodovaný těžební řez dosahuje výšky cca 3 m. 

Těžební činnost v DP byla ukončena v roce 1996. Je patrno, že objekty průmyslové zóny jsou 

vybudovány na upraveném dně bývalého hliníku.  

 

Zbývající plocha DP je bez nerovností. V severní části DP byla v minulosti technická 

rekultivace provedena. V jižní části se nachází plocha kde proběhla biologická rekultivace a je 

majiteli pozemků zemědělsky využívaná. V terénu je patrná trasa bývalého kolejiště. V DP 

nejsou žádná technická zařízení potřebná k vydobytí zásob. DP není ohrazen, ani jinak 

prostorově vymezen. Dotčené území je z části užíváno k podnikatelské činnosti a také                        

v severní části k výstavbě dálnice D48. Jižní část DP je dotčena vodní nádrží Baška sloužící               

k rekreaci. 

 

Připomínky, požadavky a stanoviska právnických osob - účastníků řízení (§ 27 odst. 5 

horního zákona, vzpp.): 

 

1. Ing. František Kraut, č.p. 188, 739 11  Pstruží, likvidátor, vydal v řízení souhlas se 

zrušením DP, vzhledem k tomu, že obchodní firma  AGROSTAV, společný podnik                     

„v likvidaci“, IČ: 001 46 137, již není organizací oprávněnou k provádění HČ a HČ na 

ložisku již neobnoví.  

K tomu se uvádí: 

Bez připomínek. 

 

2. Magistrát Města Frýdku-Místku, Odbor územního rozvoje a stavebního řádu 

Oddělení územního rozvoje, pracoviště Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, vydal dne      

16. 2. 2021, pod č.j. MMFM 22389/2021, Závazné stanovisko orgánu územního plánování, 

kterým přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou 

územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů 

územního plánování záměr: „Zrušení dobývacího prostoru ID: 7 0398 s názvem, Staré 

Město - Baška“, v katastrálních územích Staré Město u Frýdku-Místku a Baška s výrokem: 

Záměr je přípustný. 

 Posuzovaný záměr je v souladu s platnými ÚP Staré Město a ÚP Baška a orgán územního 

plánování k němu nemá připomínky. Orgán územního plánování posoudil soulad 

navrhovaného záměru s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 

stavebního zákona. Navržené zrušení výše uvedeného dobývacího prostoru nebude mít, 

vliv na využitelnost řešeného území, a tudíž bylo konstatováno, že posuzovaný záměr je                

v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Již nyní je v dotčeném území provedena 

rekultivace a území je z části užíváno k podnikatelské činnosti a k výstavbě dálnice D48. 

 K tomu se uvádí: 

 Bez připomínek. 
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3. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, pracoviště Čs.  legií 5,  

Ostrava, PSČ: 702 00, vydal dne 1. 3. 2021 pod č.j. MZP/2021/580/123 ve věci zrušení DP 

sdělení:  Ministerstvo jako dotčený správní úřad na úseku ekologického dohledu nad 

těžbou (§ 19 odst. 2 zák. č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisu), sděluje následující: podle 

map ložiskové ochrany ČGS - Geofondu jsou v daném dobývacím prostoru stále evidovány 

zásoby výhradního ložiska cihlářské suroviny. S ohledem na tuto skutečnost nejsou 

naplněny předpoklady § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 172/1992 Sb., o dobývacích 

prostorech, pro zrušení dobývacího prostoru.   

K tomu se uvádí: 

OBÚ v řízení ověřil, že dobývání cihlářských hlín výhradního ložiska cihlářské suroviny 

(hlína - sprašová hlína), ID: 3143600, s názvem Staré Město - Baška v roce 1996 skončilo 

resp. bylo trvale zastaveno.  

Vzhledem k tomu, že obchodní firma AGROSTAV, společný podnik „v likvidaci“,                   

na kterou je DP evidován, není organizací oprávněnou k provádění HČ a nemá v žádném 

případě zájem HČ na předmětném ložisku obnovit, zahájil OBÚ řízení z vlastního podnětu 

a z moci úřední ve věci zrušení DP s názvem Staré Město-Baška.  

Na základě shora uvedených zjištění došel OBÚ k závěru, že jsou splněny předpoklady ke 

zrušení DP z vlastního podnětu, v souladu s ustanovením § 27 odst. 8 horního zákona. 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, v řízení vedeném OBÚ               

z moci úřední v rámci součinnosti (§ 27 odst. 1 horního zákona) uvedená zjištění 

nezohlednilo, neboť k naplnění předpokladů ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky                 

č. 172/1992 Sb., vzpp., které zní: organizace navrhne…+… zrušení dobývacího prostoru, 

jestliže bylo dobývání výhradního ložiska trvale zastaveno, byly odepsány zásoby a byla 

ukončena likvidace hlavních důlních děl a lomů, není splněná podmínka „organizace 

navrhne zrušení DP“, neboť obchodní firma AGROSTAV, společný podnik „v likvidaci“ 

již není organizací oprávněnou k provádění HČ a tedy oprávněnou cokoliv navrhovat                 

v souvislosti se zrušením DP. OBÚ vrchní dozor nad činností této obchodní firmy 

nevykonává. 

Současně platí, že po zrušení DP zůstává v platnosti existence chráněného ložiskového 

území (dále CHLÚ) v rozsahu zrušeného DP (dle ustanovení § 43 odst. 4 horního zákona, 

neboť CHLÚ stanoveno nebylo), včetně zbytkových (nevydobytých) zásob výhradního 

ložiska. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí podá OBÚ u organizace Česká 

geologická služba podnět k zakreslení CHLÚ v rozsahu zrušeného DP do surovinového 

informačního systému SurIS, který je součástí Geologického informačního systému 

(GeoIS) České geologické služby.  

 

Ve správním řízení z moci úřední ve věci zrušení DP bylo OBÚ ověřeno: 

1. Dobývání cihlářských hlín výhradního ložiska cihlářské suroviny (hlína - sprašová hlína), 

ID: 3143600, s názvem Staré Město - Baška , skončilo a bylo trvale zastaveno v roce 1996. 

2. Na výhradním ložisku cihlářské suroviny (hlína - sprašová hlína), ID: 3143600, s názvem 

Staré Město - Baška nebylo stanoveno chráněné území. Platí proto ustanovení § 43 odst. 4 

horního zákona: ...v případech, kdy nebylo stanoveno chráněné území, se dobývací prostor 

stanovený podle dosavadních předpisů považuje též za chráněné ložiskové území podle 

tohoto zákona. Po zrušení DP zůstává tedy v platnosti existence chráněného ložiskového 

území v rozsahu DP dle předmětného ustanovení, včetně zbytkových (nevydobytých) 

zásob výhradního ložiska. 

https://mapy.geology.cz/suris/
https://mapy.geology.cz/suris/
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3. Na části plochy DP proběhla v minulosti sanačně-rekultivační činnost s tím, že navržené 

zrušení DP nebude mít, dle názoru orgánu územního plánování, vliv na využitelnost 

řešeného území, a bylo proto konstatováno, že posuzovaný záměr je v souladu s cíli                     

a úkoly územního plánování. 

4. Obchodní firma AGROSTAV, společný podnik „v likvidaci“, IČ: 001 46 137, na kterou je 

DP evidován, nemá zájem HČ na předmětném ložisku obnovit, není organizací 

oprávněnou k provádění HČ a je - z hlediska plnění povinností vůči dobývacímu prostoru 

Staré-Město Baška, nečinná. 

 

Podmínka vyplývající z ustanovení § 27 odst. 8 horního zákona ve znění:  Obvodní báňský 

úřad…+…dobývací prostor…+… z vlastního podnětu zruší, jestliže dobývání výhradního 

ložiska skončilo nebo bylo trvale zastaveno byla - jak shora uvedeno, splněna. 

 

Proto bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno. 

 

 

Poučení o odvolání  : 

 

Poučení o opravném prostředku: 

Podle § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vzpp., lze proti tomuto rozhodnutí 

podat odvolání a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení prostřednictvím výše uvedeného 

Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, 

Veleslavínova 18, 702 00 Ostrava, k Českému báňskému úřadu, Kozí 4, 110 01 Praha 1 – 

Staré město. 

 

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení 

rozhodnutí.  

 

 

„otisk úředního razítka“ 

 

 

 

Ing. Bc. Libor Hroch 

předseda 

Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého 
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Seznam k č. j. SBS 00497/2021/OBÚ-05/15 

 

Účastníci řízení: 

1. Ing. František Kraut, č.p. 188, 739 11  Pstruží, likvidátor  

2. Obec Staré Město, Jamnická 46, 73801 Staré Město 

3. Obec Baška, č.p. 420, 739 01  Baška 

4. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 

Město, 128 00  Praha 2 

5. Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Frýdek-Místek, Vítězslava Nezvala 

1437, Místek, 738 01  Frýdek-Místek 

6. Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 01  Frýdek-Místek 

7. CIDEM Hranice, a.s., Skalní 1088, Hranice I-Město, 753 01  Hranice 

8. FRYGESTA, a.s., 1. máje 741, Místek, 738 01  Frýdek-Místek 

9. RenoFarma Beskyd, a.s., č.p.919, 739 41  Palkovice 

10. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 

11. DSI Underground Multitex s.r.o., Hlavní 96, Frýdlant, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí 

12. KOMPAS OK, akciová společnost, 1. máje 741, Místek, 738 01  Frýdek-Místek 

13. UNIS COOL, s.r.o., Na Baštici 201, 739 01  Staré Město 

14. FERRIT s.r.o., Harcovská 1476, Frýdlant, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí 

15. FRISCHBETON s.r.o., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5 

16. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 

17. UNIS COOL, s.r.o., Na Baštici 201, 739 01  Staré Město 

18. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00  Praha 4 

19. PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00  Praha 10 

20. Maršálek Karel a Maršálková Zdeňka, Husova 482, Frýdek, 738 01  Frýdek-Místek 

21. Horký Pavel, RNDr., Csc., Maryčky Magdonové 231, Frýdek, 738 01  Frýdek-Místek 

22. pověřený soudní exekutor: JUDr. Jana Fojtová, Pražská 1156, Pelhřimov 

23. Kotásek Jiří, Ing., Skotňa 81, 738 01  Staré Město 

24. Václavíková Dagmar, Dr. Malého 2121/61, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

25. Jehlář Martin, Horymírova 369, Frýdek, 738 01  Frýdek-Místek 

26. Volná Jarmila, MUDr., U Nemocnice 2389, Frýdek, 738 01  Frýdek-Místek 

27. Hrabec Vladislav, Jamnická 57, 738 01  Staré Město 

28. Marešová Jiřina, MUDr., Brunnerova 994/12, Řepy, 163 00  Praha 6 

29. Miklas Cakirpaloglu Eleni, Bc., Masarykovo nábř. 238/20, Nové Město, 110 00 Praha  

30. Straková Jana, č.p.863, 739 51  Dobrá 

31. Bezecná Hedvika, Skalice 60, 738 01  Frýdek-Místek 

32. Bezecný Martin, Sanger Weg 47, D-47638 Straelen, Německo 

33. Kroček Pavel, Jamnická 45, 738 01  Staré Město 

34. Fojtíková Lydie, Jamnická 39, 738 01  Staré Město 

35. Ručková Marie, Jamnická 39, 738 01  Staré Město 

36. Kruliš Jan, Jiráskovo nábřeží 546, 468 22  Železný Brod 

37. Slováček Tomáš, Jamnická 26, 738 01  Staré Město 

38. Barvíková Denisa, Ing.arch., Foerstrova 2448/29, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 

39. Kadlecová Jarmila, Tyršova 352/12, 796 01  Prostějov 

40. Klimánková Jarmila, č.p.12, 739 04  Morávka 
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Dotčené ústřední orgány a orgány státní správy: 

41. Ministerstvo životního prostředí, OVSS IX, Čs. legií 5, 702 00  Ostrava 

42. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,                   

28. října 117, 702 18   Ostrava 

43. Magistrát města Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01  Frýdek-Místek 

44. Český báňský úřad, Kozí 4, 110 01  Praha 1 - Staré Město 

45. Česká geologická služba – Geofond, Kostelní 364/26, 170 00  Praha – Holešovice 

46. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15  Praha 1 

47. Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální úřad pracoviště Frýdek-Místek 

 tř. T. G. Masaryka 453, Frýdek, 738 01  Frýdek-Místek 
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