OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD
PRO ÚZEMÍ KRAJŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLOMOUCKÉHO
Veleslavínova 18, P. O. BOX 103, 702 00 OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA

Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.
Výškovická 2550/104
700 30 Ostrava-Zábřeh
DS: xuvwpgt

Váš dopis značky / ze dne
/

Naše značka
SBS 03601/2020/OBÚ-05/2

Vyřizuje/linka
Ing. Košák / kl. 233

V Ostravě dne
3. 2. 2020

Poskytnutí informace
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále jen „OBÚ“)
na základě Vaší žádosti ze dne 28. 1. 2020, zaevidované pod čj. SBS 03601/2020 dne 29. 1.
2020, podle § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů,
sděluje,
že pozemky p. č. 167/20, 167/23, 167/24 a 569 v k.ú. Muglinov, nejsou situovány v žádném
dobývacím prostoru vedeném v registru OBÚ. OBÚ proto neuplatňuje omezující podmínky
k ochraně zájmů, zabezpečující ochranu a využití nerostného bohatství.

OBÚ dále sděluje, že předmětné pozemky jsou situovány v chráněném ložiskovém území
s názvem Čs. část Hornoslezské pánve (ID: 14400000), stanoveném pro výhradní ložisko
vyhrazeného nerostu uhlí černé a zemní plyn.
Dle rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR čj. 580/263c/ENV/09 ze dne 3. 7. 2009,
ve znění rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR čj. 1521/580/15,62165/ENV ze dne 4.
9. 2015, a jeho přílohy, jsou předpokládané vlivy důlní činnosti na pozemcích pro umístění
předmětné stavby, kde je stanovena ochrana ložiska (chráněné ložiskové území, dobývací
prostor), zařazeny do plochy M (bod 3.1.2) - území ovlivněné ukončeným dobývání.
Pro umísťování staveb v této ploše vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje závazné
stanovisko čj. MSK 146202/2019 ze dne 14. 10. 2019, které je uloženo na místně příslušném
stavebním úřadě. Povinnost žadatele daná § 19 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, doložit závazné stanovisko
se tak považuje za předem splněnou.

OBÚ dále sděluje, že předmětné pozemky jsou situovány v chráněném ložiskovém území
Rychvald (ID: 07100100) stanoveném pro výhradní ložisko vyhrazeného nerostu zemní plyn.
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Pro ochranu výhradního ložiska v chráněném ložiskovém území Rychvald byly rozhodnutím
Ministerstva životního prostředí ČR čj. 1710/580/10,106942/ENV ze dne 8. 2. 2010 stanoveny
následující podmínky:
1. Umisťování staveb nesouvisejících s dobýváním výhradních ložisek hořlavého zemního
plynu, které jsou
a) stavbami nebo zařízeními souvisejícími s vyhledáváním, průzkumem nebo dobýváním
jiných výhradních ložisek než jsou ložiska černého uhlí, nebo
b) vrty, jejichž konečná hloubka bude větší než 30 m a budou zasahovat do ložisek
hořlavého zemního plynu vázaného na uhelné sloje,
vyžaduje v každém jednotlivém případě vydání závazného stanoviska Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje.
2. Umisťování staveb a zařízení nesouvisejících s dobýváním výhradních ložisek hořlavého
plynu, které nejsou uvedeny v bodu 1, se řídí generálním závazným stanoviskem Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje.
Takové stanovisko vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje pod čj. MSK 45272/2016 dne
4. 4. 2016 a je uloženo na místně příslušném stavebním úřadě. Povinnost žadatele daná § 19
odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, doložit závazné stanovisko se tak považuje za předem splněnou.

K dotazu na Kutací jámu č. 8, sdělujeme, že se jedná o staré důlní dílo, okolo kterého byla
Územním rozhodnutím č. 46/07 – změna vydaným Magistrátem města Ostravy dne 25. 7. 2006
stanovena stavební uzávěra do vzdálenosti 25 m, která zasahuje mj. na pozemky p.č. 167/20
a 167/23. Bližší informace o podmínkách stavební uzávěry, jsou uvedeny v tomto územním
rozhodnutí, jehož opis obdržel také vlastník uvedených pozemků.
K dotazu na vrt Muglinov 21 sdělujeme, že se jedná o dosud provozované důlní dílo. Pro bližší
informace ohledně případných omezení vyplývajících z provozu tohoto důlního díla se obraťte
na jeho správce - organizaci DIAMO, s.p., odštěpný závod Odra.

V případě dotazu kontaktujte Ing. Petra Košáka (petr.kosak@cbusbs.cz / tel. 596 100 233).

Ing. Bc. Libor Hroch
předseda
Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
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