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ROZHODNUTÍ
o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem na ložisku Příšov

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského (dále jen „OBÚ“), jako
orgán věcně i místně příslušný podle § 38 odst. 1 písm. b) a § 41 odst. 2 písm. h) zákona
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon č. 61/1988 Sb.“), ve správním řízení k žádosti organizace Plzeňské
štěrkopísky, s.r.o., se sídlem Plzeň - Křimice 61, PSČ 322 00, IČ 648 30 322 (dále jen
„organizace“) o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem na ložisku Příšov podle Plánu
využívání ložiska Příšov č. D 5 212 100 („Rozšíření těžby na ložisku štěrkopísku Příšov“),
vedeném za účastenství žadatele, jako účastníka řízení ve smyslu § 27 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl
podle § 19 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb. o vydání

povolení
činnosti prováděné hornickým způsobem – dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu
ložiska štěrkopísků Příšov v prostoru vymezeném územním rozhodnutím vydaným Stavebním
úřadem Městského úřadu Města Touškov dne 10.9.2012 pod č.j. STAV/6566/2012-Ma ve znění
rozhodnutí téhož orgánu o opravě zřejmých nesprávností ze dne 20.12.2012
pod č.j. STAV/6566/2012-Ma, a to na pozemcích parc. č. KN 787/1 (z ní pozemky v ZE
p.č. 2008, 2009, 2035, 2036, 2067, 2863/d1, 2863/d3), 787/8, 787/12, 787/13 a 787/1
v k.ú. Chotíkov.
Pro provádění činnosti prováděné hornickým způsobem (dále jen „ČPHZ“) podle tohoto
rozhodnutí OBÚ stanovuje podle § 3 vyhlášky ČBÚ č. 175/1992 Sb. tyto podmínky:
1. Povolená ČPHZ bude prováděna v rozsahu a způsobem uvedeném v Plánu využívání ložiska
Příšov č. D 5 212 100 („Rozšíření těžby na ložisku štěrkopísku Příšov“), vypracovaném
v prosinci roku 2012 báňským projektantem Milošem Vrbou a projednaném v tomto řízení
(dále jen „PVL“).
2. Veškeré odpady vzniklé při přípravě pozemků pro těžbu a veškeré odpady vzniklé při těžbě
budou likvidovány dle ustanovení zák. č. 185/2004Sb., o odpadech v platném znění.
Vytěžené prostory budou sanovány podle schváleného plánu sanace a rekultivace., který
obsahuje výčet materiálů dle Katalogu odpadů, které budou při sanaci využívány.
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3. Před zahájením ČPHZ podle tohoto rozhodnutí organizace oznámí v dostatečném předstihu
svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR v Praze a případně umožní oprávněné
organizaci provést na dotčeném území archeologický výzkum.
4. V případě změn v průběhu sanací a rekultivací rozšířené těžby na ložisku štěrkopísku Příšov
budou tyto v dostatečném předstihu projednány s místně příslušným orgánem ochrany
přírody a krajiny.
5. Organizace je povinna dle § 22 odst. 1 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších
předpisů, provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými budou jeho pozemky,
stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním
kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů a zastíněním z pozemků
určených k plnění funkcí lesa.
6. Hranice území, ve kterém se povoluje ČPHZ, bude vytyčeno odborně způsobilou osobou
a jeho hranice vyznačeny pomezními značkami.
7. Prováděním ČPHZ podle tohoto rozhodnutí nesmí být dotčeno ochranné pásmo nadzemního
vedení 22 kV (blok zásob vyhledaných bilančních vázaných 22VBv).
8. Prováděním ČPHZ podle tohoto rozhodnutí nesmí být dotčeno ochranné pásmo při hranici
pozemku parc. č. 789/23 v SZ části předmětného území (blok zásob vyhledaných bilančních
vázaných 21VBv).
9. Skrytá ornice bude uložena na dočasné deponii na p.p.č.1872 PK, kde bude řádně ošetřována,
udržována v nezapleveleném stavu a bude zajištěna proti zcizování a znehodnocování.
10. Veškeré vzniklé škody na majetku veřejném i soukromém, způsobené při činnosti povolené
tímto rozhodnutím, uhradí organizace tuto činnost provádějící.
11. Po ukončení dobývání ložiska organizace provede nebo na svoje náklady zajistí sanaci
a rekultivaci celého území dotčeného těžbou podle tohoto rozhodnutí, v souladu s Plánem
sanace a rekultivace ložiska Příšov, schváleným odborem životního prostředí Krajského
úřadu Plzeňského kraje závazným stanoviskem č.j. ŽP/11649/11 ze dne 9.1.2012.
Odůvodnění
Dne 12.2.2013 podala organizace u zdejšího úřadu žádost o povolení ČPHZ na ložisku
Příšov podle Plánu využívání ložiska Příšov č. D 5 212 100 („Rozšíření těžby na ložisku
štěrkopísku Příšov“), vypracovaném v prosinci roku 2012 báňským projektantem Milošem
Vrbou. Předmětná žádost byla podepsána panem Petrem Zemánkem a Ing. Jaroslavem
Lobkowiczem, jednateli společnosti.
K žádosti byla dále doložena souhlasná vyjádření a stanoviska účastníků řízení a dotčených
orgánů státní správy, zejména:
• Územní rozhodnutí vydané Stavebním úřadem Městského úřadu Města Touškov
dne 10.9.2012 pod č.j. STAV/6566/2012-Ma a rozhodnutí téhož orgánu o opravě zřejmých
nesprávností ze dne 20.12.2012 pod č.j. STAV/6566/2012-Ma
• Závazné stanovisko kterým Odbor ŽP Krajského úřadu Plzeňského kraje udělil
dne 9.1.2012 pod č.j. ŽP/11649/11 souhlas s dočasným odnětím zemědělské půdy ze ZPF
• Vyjádření Odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 9.9.2011,
zn. ŽP/9798/11, ve kterém je uvedeno, že z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, není záměr „Rozšíření těžby na ložisku Příšov“ předmětem
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posuzování vlivů na životní prostředí
• Závazné stanovisko se souhlasem k záměru „Rozšíření těžby na ložisku štěrkopísku
Příšov“, vydané Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje dne 9.9.2011
pod č.j. 17844-24/11, bez stanovení podmínek
• Vyjádření k rozšíření těžby na ložisku štěrkopísku Příšov, vydané Městským úřadem
Nýřany, pracoviště Plzeň, odborem územního plánování – památková ochrana
pod zn. OÚP/2011/23208 ze dne 2.9.2011
• Souhrnné stanovisko k rozšíření těžby na ložisku štěrkopísku Příšov, vydané Městským
úřadem Nýřany, pracoviště Plzeň, odborem životního prostředí pod č.j. OŽPHAN/28445/2011 ze dne 27.10.2011
• Závazné stanovisko se souhlasem k zásahu do krajinného rázu – schválení plánu
rekultivace a sanace v rámci stavby „Rozšíření těžby na ložisku štěrkopísku Příšov“,
vydané Městským úřadem Nýřany, pracoviště Plzeň, odborem životního prostředí,
pod č.j. OŽP-Han/12322/2012 dne 23.5.2012
• Závazné stanovisko se souhlasem k rozšíření těžby na ložisku Příšov, vydané Městským
úřadem Nýřany, pracoviště Plzeň, odborem životního prostředí – ochrana lesa,
pod č.j. OŽP-Ber/14501/2012 dne 21.6.2012
• Vyjádření k záměru „Rozšíření těžby na ložisku štěrkopísku Příšov“ ve smyslu zákona
č. 458/2000 Sb. v platném znění a příslušných technických norem, vydané ČEZ Distribuce,
a.s. dne 30.4.2012 pod zn. 1043942612
• Vyjádření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace,
Okresní správa Plzeň-sever, k rozšíření těžby na ložisku Příšov ze dne 5.9.2011
pod zn. 1506/11/SÚSPK-PS/MP
• Souhlas s rozšířením těžby na ložisku štěrkopísku Příšov vlastníka pozemku p.č. 2008
v k.ú. Chotíkov, Obce Chotíkov ze dne 22.2.2012, schváleno radou obce Chotíkov
19.12.2011
• Souhlas s rozšířením těžby na ložisku štěrkopísku Příšov vlastníka pozemku p.č. 787/8
v k.ú. Chotíkov, Stavební hmoty s.r.o. (původní název Hacker Beteiligungsgesellschaft
s.r.o.) ze dne 22.2.2012
OBÚ po kontrole podané žádosti zjistil, že je úplná a obsahuje všechny předepsané
náležitosti podle vyhlášky č. 175/1992 Sb. o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených
nerostů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 175/1992 Sb.“) a že pro dobývání
nevyhrazeného nerostu v prostoru podle předloženého PVL bylo vydáno Stavebním úřadem
Městského úřadu Města Touškov územní rozhodnutí pod č.j. STAV/6566/2012-Ma
dne 10.9.2012, které nabylo právní moci dne 15.10.2012 a rozhodnutí téhož orgánu o opravě
zřejmých nesprávností ze dne 20.12.2012 pod č.j. STAV/6566/2012-Ma, které nabylo právní
moci dne 23.1.2013 (dále jen „územní rozhodnutí“). OBÚ proto v souladu s ustanovením § 44
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění později vydaných předpisů (dále jen
„správní řád“) oznámil všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy
zahájení řízení ve shora uvedené věci a zároveň nařídil k jejímu projednání ústní jednání spojené
s místním šetřením. Z tohoto jednání byl sepsán na protokol, který byl OBÚ zaevidován
pod č.j. SBS/06774/2013.
Ze strany dotčených orgánů státní správy nebyly v tomto řízení vzneseny žádné nové
podmínky nad rámec podmínek stanovených v rámci územního řízení a následně zohledněných
v územním rozhodnutí. Opatření na zabezpečení těchto podmínek jsou v souladu s vyhláškou
175/1992 Sb. stanovena v kapitole 1.3.1. PVL a jejich plnění uloženo v podmínce č. 1 tohoto
rozhodnutí.
Ve stanovisku odboru životního prostředí Městského úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň
ze dne 8.4.2013, zaevidovaného OBÚ v tomto řízení pod č.j. SBS/10719/2013, je uvedeno,
že k ČPHZ není nových připomínek a nadále platí stanoviska č.j. OŽP-HAN/28445/2011 a OŽP
– HAN/12322/2012, vydaná v rámci územního řízení, přičemž veškeré podmínky stanovené
v uvedených závazných stanoviscích byly přeneseny do podmínek územního rozhodnutí.
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Souhlasné souhrnné stanovisko MěÚ Nýřany, prac. Plzeň, odbor životního prostředí,
k záměru rozšíření těžby ze dne 27.10.2011, č.j. OŽP - HAN/28445/2011 obsahuje následující
podmínky:
- Orgánu ochrany přírody bude doložen plán sanace a rekultivace nově otevřené těžební
plochy. Plán bude podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny schválen závazným stanoviskem.
Tato podmínka byla již splněna. Plán sanace a rekultivace podle PVL byl odsouhlasen
závazným stanoviskem MěÚ Nýřany, prac. Plzeň, odbor životního prostředí, k záměru
rozšíření těžby ze dne 23.5.2012, č.j.OŽP - HAN/2322/2012.
- Plán sanace a rekultivace bude korespondovat s již schváleným plánem těžených pozemků.
Podmínka byla již splněna, Plán sanace a rekultivace podle PVL navazuje na schválený
Souhrnný plán sanace a rekultivace pískovny Příšov – změna 2005-11-07, který je součástí
Plánu využití ložiska Příšov schváleného OBÚ v Plzni rozhodnutím o povolení změny PVL
ze dne 7.3.2008, č.j. 349/08/06/3.
- Při otevírání ploch pro rozšíření těžby bude postupováno tak, aby nedošlo k ohrožení
pozemků a staveb navazujících na řešenou plochu ze západu včetně pruhu zeleně lemující
hranici, stejně jako zeleň navazující ze západu a severu.
Této podmínce je vyhověno stanovenými podmínkami č. 7 a 8 tohoto rozhodnutí.
- Veškeré odpady vzniklé při přípravě pozemků pro těžbu a veškeré odpady vzniklé při těžbě
budou likvidovány dle ustanovení zák. č. 185/2004Sb., o odpadech. Vytěžené prostory budou
sanovány dle schváleného plánu sanace a rekultivace, který bude obsahovat výčet materiálů
(případně ekologicky specificky vhodných), které budou při sanaci využívány. Využití
specifických odpadů k sanaci může být prováděno jen na základě pravomocného rozhodnutí
místně příslušného orgánu veřejné správy.
Tato podmínka je zahrnuta v tomto rozhodnutí jako podmínka č. 2.
- Při provádění povrchové těžby a transportu vytěženého materiálu je nutné dodržovat
zákonná ustanovení týkající se ochrany ovzduší, zejména povinného snižování prašnosti při
provádění povrchové těžby a při transportu vytěženého materiálu.
Tuto podmínku lze považovat za deklaratorní, protože pouze nařizuje dodržovat vyšší
zákonné normy.
Souhlasného souhrnné stanovisko MěÚ Nýřany, prac. Plzeň, odbor životního prostředí,
k záměru rozšíření těžby ze dne 23.5.2012, č.j.OŽP - HAN/2322/2012 obsahuje následující
podmínky:
- Sanace a rekultivace pozemků dotčených vlivem dobývání bude realizována v souladu
se schváleným Plánem sanace a rekultivace doloženým k této žádosti.
Této podmínce je vyhověno stanovením podmínky č. 11 tohoto rozhodnutí.
- V průběhu těžby budou částečně upravovány vytěžené prostory vyplněním skrývkovým
materiálem a odpady z praní a úpravy surovin.
Tato podmínka je řešena PVL vč. Plánu sanací a rekultivací v tomto řízení.
- Po vyplnění těžených prostorů a zajištění stabilizace sanovaného území bude navezena vrstva
zúrodnitelné zeminy a ornice a plochy budou převedeny v souladu do zemědělského užívání
dle schváleného osevního postupu.
Tato podmínka je řešena schváleným PVL vč. Plánu sanací a rekultivací v tomto řízení.
- V případě změn v průběhu sanací a rekultivací rozšířené těžby na ložisku štěrkopísku Příšov
na pozemcích parc.č. 787/1, 787/8, 787/12, 787/13 a 787/14 v k.ú. Chotíkov budou tyto
v dostatečném předstihu projednány s místně příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny.
Této podmínce je vyhověno stanovením podmínky č. 4 tohoto rozhodnutí.

4

Souhlasné závazné stanovisko MěÚ Nýřany, prac. Plzeň, odbor životního prostředí,
ochrana lesa, k záměru rozšíření těžby ze dne 21.6.2012, č.j.OŽP - Ber/14501/2012 obsahuje
následující podmínky:
-

-

-

-

-

Budou dodrženy požadavky vlastníků uvedených lesních pozemků dle jejich vyjádření.
K této podmínce lze konstatovat, že nebyly vzneseny žádné požadavky vlastníků lesních
pozemků.
Při stavbě nesmí dojít k poškození a znečištění okraje porostů a okolních pozemků.
Tato podmínka je řešena PVL tak, že povolenou ČPHZ nedojde k poškození a znečištění
okraje porostů a okolních pozemků.
Činit účinná opatření, aby síť lesních cest, síť lesotechnických meliorací, odvodňovacích
zařízení a jiných zařízení nebyla poškozována nebo jinak narušena a nadále plnila svůj účel.
V případě neodvratnosti narušení zajistit jejich účelnou obnovu.
K této podmínce lze konstatovat, že povolenou ČPHZ nebudou uváděná zařízení a cesty
přímo dotčeny.
Investor stavby je povinen – dle § 22 odst. 1 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění
pozdějších předpisů – provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými budou jeho
pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy,
padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů a zastíněním
z pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Této podmínce je vyhověno stanovením podmínky č. 5 tohoto rozhodnutí.
Stavby ležící v ochranném pásmu lesních pozemků budou umístěny dle projektu, v případě,
že dojde ke změně projektu, je nutné požádat o nový souhlas.
K této podmínce lze konstatovat, že podle PVL se v předmětném území, na kterém
je povolena ČPHZ, žádné stavby nejsou a nebudou.

Součástí dokumentace PVL je i Plán sanace a rekultivace pozemků dotčených ČPHZ
podle PVL, který byl schválen odborem životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje
závazným stanoviskem – souhlasem s dočasným vynětím 5,3669 ha zemědělské půdy ze ZPF
na dobu 36 roků (do roku 2048), ze dne 9.1.2012, č.j. ŽP/11649/11. Souhlas s dočasným odnětím
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro rozšíření těžby štěrkopísku na ložisku
Příšov, stanovuje 10 podmínek, resp. povinností pro organizaci, které byly doslovně zahrnuty
do podmínek územního rozhodnutí:
1. Na základě projektové dokumentace provést vytýčení hranice odnětí půdy a zajistit její
nepřekročení.
2. Skrýt odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné
zeminy na celé ploše odnímané zemědělské půdy. Orientační návrh na využití skryté ornice,
který je součástí žadatelem předložené bilance skrývky ornice se schvaluje. Skrývkou bude
postupně získáno celkem cca 10 730 m3 ornice. Celé toto množství bude použito ke zpětné
zemědělské rekultivace.
3. Skrytá ornice bude uložena na dočasné deponii na p.p.č.1872 PK, kde bude řádně
ošetřována, udržována v nezapleveleném stavu a bude zajištěna proti zcizování
a znehodnocování. V případě, že o to obec Chotíkov požádá, lze ornici dočasně deponovat
ve formě ochranného valu v jižní části těžebního území na p.p.č.787/14,787/12,787/8,787/1
a PK 2036 v kat. území Chotíkov.
4. O činnostech, souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím,
uložením a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vést protokol (pracovní deník)
s uvedením všech skutečností pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívaných
skrytých zemin.
5. Před uplynutím stanovené doby dočasného odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního
fondu zajistit provedení následné (zpětné) zemědělské rekultivace na celé ploše dočasně
odňaté zemědělské půdy. Rekultivace bude provedena ve dvou etapách.
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6. První – technická – bude spočívat v odstranění všech případných staveb a zařízení
související s těžbou a v zavezení zbytku lomové jámy inertním materiálem. Sklon takto vzniklé
plochy bude kopírovat okolní terén a bude mírně klesat směrem k severu. Tam bude
(v souladu se schváleným plánem sanace a rekultivace pískovny) vytvořena malá vodní
plocha k zadržení přebytku srážkových vod. Vyplněná lomová jáma bude po vytvoření
dodatečné vrstvy srovnána a překryta ornicí v mocnosti 0,4 m. Časový postup provedení
technické části zpětné rekultivace není možno v současné době s ohledem na obtížně
předpověditelný odbyt suroviny přesně a konkrétně stanovit. Těžební organizace proto bude
o všech rozhodujících skutečnostech v předstihu zdejší orgán ochrany zemědělského půdního
fondu informovat.
7. Účelem druhé – biologické – etapy následné rekultivace je obnovit v dočasně odňaté
zemědělské půdě všechny biologické, fyzikální a chemické procesy, které umožní
po rekultivaci běžný postup zemědělského hospodaření. Bude využit tříletý speciální osevní
postup, v průběhu kterého bude na základě rozborů obsahu živin v půdě zvolen optimální
způsob hnojení. K doplnění organické hmoty bude v prvním a druhém roce využito zelené
hnojení. V závěru třetího roku cyklu bude provedena podzimní orba a pozemky dotčené
těžbou budou předány následnému uživateli k zemědělskému využití. Žadatelem předložený
plán rekultivace se schvaluje.
8. Po ukončení poslední etapy rekultivace oznámit orgánu ochrany zemědělského půdního
fondu, který vydá rozhodnutí o odvodu finančních prostředků za odnětí zem. Půdy,
že rekultivace byla ukončena, aby mohla být ukončena povinnost platit odvody za odnětí této
půdy.
9. Pokud by realizací záměru byly znepřístupněny některé zemědělské pozemky, zřídit na ně
na vlastní náklady náhradní vjezdy podle dispozic vlastníků (nájemců).
10. Záměr musí být technicky proveden tak, aby co nejméně narušoval organizaci zemědělského
půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území. V průběhu terénních prací
souvisejících se stavbou a s následnou rekultivací učinit opatření k zabránění úniku látek
(zejména pevných a kapalných), poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
Způsob plnění výše uvedených podmínek je řešen v PVL v kapitole 1.3.1 Opatření
na zabezpečení podmínek uvedených v územním rozhodnutí, přičemž podmínka zde uvedená
pod č. 3 byla stanovena jako podmínka č. 9 tohoto rozhodnutí.
V dokumentaci PVL je dále doloženo stanovisko Městského úřadu Nýřany, pracoviště
Plzeň odboru územního plánování – památková ochrana, ze dne 2.9.2011, č.j. OÚP/2011/23208,
ve kterém je organizace upozorněna na povinnost podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů oznámit záměr Archeologickému ústavu
AV ČR v Praze a umožnit oprávněné organizaci provést na dotčeném území archeologický
výzkum. Tato povinnost byla zahrnuta do podmínek územního rozhodnutí jako podmínka č. 11
a této povinnosti bylo rovněž vyhověno stanovením podmínky č. 3 v tomto rozhodnutí.
Součástí dokumentace PVL je dále vyjádření k záměru „Rozšíření těžby na ložisku
štěrkopísku Příšov“ ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a příslušných
technických norem, vydané ČEZ Distribuce, a.s. dne 30.4.2012 pod zn. 1043942612, ve kterém
je uvedeno, že v zájmovém území se nachází nadzemní vedení VN 22 kV v majetku a správě
ČEZ Distribuce a.s. a vzhledem k tomu, že dle doložených informací o výše uvedeném záměru
nebude stávající nadzemní vedení VN 22 kV ani jeho ochranné pásmo plánovaným rozšířením
těžby dotčeno, a na tomto základě není námitek k uvedenému záměru. V souladu s tímto
vyjádřením je stanovena podmínka č. 7 tohoto rozhodnutí.
Ve vyjádření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Okresní
správa Plzeň-sever, k rozšíření těžby na ložisku Příšov ze dne 5.9.2011 pod zn. 1506/11/SÚSPKPS/MP je stanovena podmínka:
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Přeprava materiálu po silnicích II. a III. tříd ve správě SÚS Plzeňského kraje
pro realizaci stavby a dále pak v rámci těžby a prodeje štěrkopísku bude probíhat dle obecného
užívání dle § 19 zákona č.13/1997/ Sb., o pozemních komunikacích. V případě užití vozidel
v rámci zvláštního užívání podle § 25 zákona č. 13/1997/ Sb., o pozemních komunikacích bude
takové užití samostatně projednáno.
Tato podmínka byla zahrnuta v plném znění do podmínek územního rozhodnutí jako
podmínka č. 9.
Dokumentace PVL dále obsahuje i stanovisko k záměru „Rozšíření těžby na ložisku
štěrkopísku Příšov“ vydané Obcí Příšov dne 21.11.2011, která není účastníkem tohoto řízení
a ve kterém jsou stanoveny tři požadavky:
1. Zajistit, aby při rozvoji nového těžebního prostoru byly dodrženy hlukové limity.
2. Nároky na zvýšenou dopravu nesmějí výrazně ovlivnit dopravu na silnici II/180, včetně
jejího znečišťování převáženým materiálem.
3. Materiál, těžený v lomu bude obci Příšov pro její potřebu poskytnut formou sponzorského
daru po dobu těžby. Předpokládáme, že nadále platí úmluva, že občanům Příšova
s trvalým bydlištěm bude poskytnuta padesátiprocentní sleva na prodávané materiály
po předložení potřebného stavebního povolení.
Při dodržení těchto podmínek se záměrem na rozšíření těžby souhlasíme.
K tomuto stanovisku obce Příšov OBÚ konstatuje, že požadavek č. 1 byl zahrnut
do podmínek územního rozhodnutí jako podmínka č. 8. K požadavku č. 2 výše uvedeného
stanoviska OBÚ uvádí, že povolením ČPHZ podle PVL nedojde k výraznému ovlivnění
dopravního provozu na komunikaci II/180 vč. jejího znečišťování, protože podle PVL nebudou
navyšovány roční objemy vytěžené suroviny, tzn., že nebude překročen současný povolený roční
objem těžby 100 tis. m3. Požadavek č. 3 obce Příšov není předmětem tohoto řízení.
OBÚ posoudil podanou žádost a konstatoval, že předložená dokumentace PVL plně
respektuje podmínky územního rozhodnutí. Navrhovaná ČPHZ plynule navazuje na těžební
činnost ve stávajícím území současné povolené těžby směrem do jižní části nevýhradního ložiska
štěrkopísku Příšov. Hranice rozšíření byla stanovena v souladu s hranicí průmyslové činnosti
vyznačené v platné územně plánovací dokumentaci – v Územním plánu obce Chotíkov
(vyjádření odboru územního plánování Městského úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň
ze dne 8.4.2013, zaevidované OBÚ pod č.j. SBS/10719/2013). Vlastnické vztahy k dotčeným
pozemkům jsou doloženy výpisem z katastru nemovitostí a vlastníci pozemků jako účastníci
územního řízení dali písemné souhlasy k rozšíření těžby na ložisku Příšov na jejich pozemky.
Podle PVL nedojde ke změně technologie těžby ani úpravy, rovněž roční objemy vytěžené
suroviny nebudou navyšovány, tzn., že nebude překročen současný povolený roční objem těžby
100 tis. m3.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem rozhodl OBÚ způsobem uvedeným ve výrokové
části tohoto rozhodnutí. Společně s tímto rozhodnutím se zasílá žadateli jedno pare Plánu
využívání ložiska Příšov, projednaného v tomto řízení.
Správní poplatek za vydání povolení, podle položky 60 písm. b) zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1 500,- Kč, byl žadatelem uhrazen
kolkovými známkami.
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Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolat k Českému
báňskému úřadu v Praze, podáním u OBÚ (podle § 81 a násl. správního řádu). Odvolání musí
mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu, tzn., že musí být patrno, kdo je činí, které
věci se týká a co se navrhuje. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné (§ 82 odst. 1
správního řádu).
Odvolání je nutno podat podle § 82 odst. 2 správního řádu s potřebným počtem
stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník obdržel jeden
stejnopis. Nepodá-li účastník odvolání s potřebným počtem stejnopisů, vyhotoví je správní orgán
na náklady účastníka.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
- Obec Chotíkov, Chotíkov č.p. 118, 330 17 Chotíkov
- Stavební hmoty s.r.o., V Lukách 132, 267 01 Králův Dvůr (původně Hacker
Beteiligungsgesellschaft s.r.o.),
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IDDS: ugwbey5
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Rozdělovník:
Účastníci řízení:
• Plzeňské štěrkopísky, s.r.o., Křimice 61, 322 00 Plzeň
• Stavební hmoty s.r.o.,
V Lukách 132, 267 01 Králův Dvůr,
• Obec Chotíkov, Chotíkov 118, 330 17 Chotíkov
• ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IDDS: ugwbey5

Dotčené orgány státní správy:
• Městský úřad Město Touškov, stavební úřad, Dolní náměstí 1, 330 33 Město Touškov
• Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí, Americká 39,
304 66 Plzeň
• Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor územního plánování, Americká 39,
304 66 Plzeň
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