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

GEOtest, a.s.
Šmahova 1244/112
627 00 Brno

Váš dopis značky / ze dne

- / 8.9.2017

Naše značka

SBS 30376/2017/OBÚ-08

Vyřizuje / linka

Ing. Ctibor/746

V Sokolově

26.9.2017

Sdělení k žádosti o poskytnutí informací
Obvodnímu báňskému úřadu pro území kraje Karlovarského se sídlem v Sokolově (dále
jen „OBÚ“) byla dne 11.9.2017 doručena žádost organizace GEOtest, a.s. o poskytnutí
informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, ve věci povolené hornické
činnosti dle ust. § 10 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění, nebo činnosti prováděné
hornickým způsobem dle ust. § 19 odst. 1 zákona téhož zákona.
OBÚ sděluje:
V současné době je v obvodu jeho působnosti dle ust. § 10 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb.,
v platném znění, povolena hornická činnost podle dokumentace:
- „Plán likvidace kaolinového lomu Hájek – západ“ z ledna 2004, rozhodnutí OBÚ č.j.
1634/469/Ing.Ct/04 ze dne 24.5.2004, dobývací prostor Hroznětín IV., ev. číslo 60322,
organizace Sedlecký kaolin a.s. Dle plánu SaR bude na lomu Hájek západ provedena sanace
a rekultivace v členění rekultivace hydrická, lesnická, zemědělská a ostatní.
- „Plán likvidace lomu Medard – Libík“ z června 2001, rozhodnutí
OBÚ č.j.
2489/469/Ing.Ct/01 dne 30.10.2001, dobývací prostor Svatava, ev. číslo 30017, Habartov, ev.
číslo 30016, Bukovany, ev. číslo 30089, organizace Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
Plán likvidace byl upraven a povolen v rozsahu změn č. 1 až 4. Plán likvidace řeší zakládání
stabilizačních těles v prostoru lomu a sanaci a rekultivaci ploch dotčených dobýváním. Dle
plánu SaR bude provedena sanace a rekultivace v členění hydrická, lesnická, zemědělská a
ostatní.
V obvodu jeho působnosti je současné době dle ust. § 19 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb.,
v platném znění, povolena činnost prováděná hornickým způsobem podle dokumentace:
-

„Plán likvidace lomu Hutnický vrch“ z února 2012, rozhodnutí OBÚ č.j.
SBS 11392/2012/OBÚ-08 ze dne 3.7.2013, kat. území Smolné Pece, č.k.ú. 634531, organizace
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-2LB, spol. s.r.o. Plán likvidace řeší založení vnitřní výsypky a zatopení zbylé části lomu vodou.
Rekultivace není předmětem plánu likvidace a bude provedena na základě rozhodnutí
příslušného správního orgánu.
- „Plán likvidace odvalu štoly Starý Hohbach“ z března 2017, rozhodnutí OBÚ č.j.
SBS 17891/2017/OBÚ-08 ze dne 16.8.2017, kat. území Plavno, č.k.ú. 673943, organizace Lesy
ČR, s.p. Plán likvidace řeší technickou rekultivaci zbylé části odvalu a uvádí způsob
biologické rekultivace, která je upřesněna plánem sanace a rekultivace, který byl předložen
k řízení příslušného stavebního úřadu o změně využití území.
- „Plán likvidace odvalu Šurfu č. 51“ z března 2017, rozhodnutí OBÚ č.j.
SBS 17892/2017/OBÚ-08 ze dne 16.8.2017, kat. území Potůčky, č.k.ú. 726516, organizace
Lesy ČR, s.p. Plán likvidace řeší technickou rekultivaci zbylé části odvalu a uvádí způsob
biologické rekultivace, která je upřesněna plánem sanace a rekultivace, který byl předložen
k řízení příslušného stavebního úřadu o změně využití území.
Výše uvedené organizace jsou organizace, kterým byla hornická činnost nebo činnost
prováděná hornickým způsobem povolena. Zda rekultivace území dotčených těžbou provádí
tyto organizace vlastními prostředky nebo dodavatelskými firmami není OBÚ známo.
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