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V e ř e j n á      v y h l á š k a 

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského (déle jen „OBÚ“) jako orgán místně 
příslušný dle ustanovení § 38 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o 
státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a věcně příslušný podle ustanovení           
§ 10, odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb. a podle ustanovení § 8, odst. 2 vyhlášky č. 104/1988 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, podle § 25 odst. 2 a 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s § 9b odst. 1 a 3 zákona                  
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a za 
použití § 144 odst. 6 správního řádu, 

 

d o r u č u j e 

 
touto veřejnou vyhláškou, v souladu s ustanovením § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb.,                
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 47 
správního řádu, 

 
oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení hornické činnosti otvírky, 

přípravy a dobývání výhradního ložiska hnědého uhlí „Lom Jiří 2030“                      
a dále uvedené informace. 

 
Organizace Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., se sídlem Staré náměstí 69, 356 01 
Sokolov, IČ: 26348349, předložila OBÚ dne 19.8.2020 podání zn.: BAR/Ing.Li/39/2020 ze 
dne 17.8.2020 – žádost o povolení hornické činnosti – „Lom Jiří 2030“. Žádost je na OBÚ 
evidována pod spisovou značkou SZ SBS 31634/2020. Dnem doručení žádosti bylo zahájeno 
správní řízení v předmětné věci. Jedná se o správní řízení, které je navazující řízení na 
posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,               
o posuzování vlivů na životní prostředí. 
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Předmětem navazujícího řízení je vydání rozhodnutí o povolení hornické činnosti otvírky, 
přípravy a dobývání výhradního ložiska hnědého uhlí lomem Jiří v dobývacích prostorech 
Alberov, Lomnice a Královské Poříčí. Dobývací prostor Alberov byl stanoven rozhodnutím 
bývalého ministerstva paliv pod č.j.  32.1/130/63 ze dne 22.11.1963 a je evidovaný na OBÚ a 
v souhrnné evidenci na ČBÚ v Praze pod číslem 30019. Dobývací prostor Lomnice byl 
stanoven rozhodnutím bývalého ministerstva hornictví pod zn. ODV/771/66 ze dne 
16.5.1966 a je evidovaný na OBÚ a v souhrnné evidenci na ČBÚ v Praze pod číslem 30052. 
Dobývací prostor Královské Poříčí byl stanoven rozhodnutím bývalého ministerstva paliv 
pod č.j. 14.2/782/62 ze dne 27.7.1962 a je evidovaný na OBÚ a v souhrnné evidenci na ČBÚ v 
Praze pod číslem 30020.  

Předmětem podání žádosti organizace a předloženého Plánu otvírky, přípravy a dobývání 
„Lom Jiří 2030“ je otvírka příprava a dobývání uhelné sloje Antonín a zakládání zemin na 
vnitřní výsypce lomu Jiří z lomu Jiří a z lomu Poříčí. Vydobytí uhelných zásob bude probíhat 
postupem porubních front ve směru od východu na západ s využitím stávající dobývací a 
dopravní technologie TC 2 a TC 1. 

Plánovanou hornickou činností budou dotčeny plochy na pozemcích: 
parcelní číslo 638/1, 639/1, 640, 641/1, 1151/2, 4027/1, 4027/2 v katastrální území Sokolov 
(752223) obce Sokolov (560286), 
parcelní číslo 1098/1, 1121 v katastrálním území Nové Sedlo u Lokte (706680) obce Nové 
Sedlo (560570), 
parcelní číslo 623/1, 623/4, 623/7, 623/8, 623/12, 865/1, 865/3, 866/1, 866/2, 866/3, 866/4, 
867/1, 867/2, 871/3, 874/1, 875, 925 v katastrálním území Svatava (760021) obce Svatava 
(538434), 
parcelní číslo 560/1, 562, 563, 564/1, 565, 566, 574/1, 576, 580/1, 715/1 v katastrálním území 
Královské Poříčí (672688) obce Královské Poříčí (560464), 
parcelní číslo 557, 589/2, 590/1, 590/2, 596, 597/1, 599/1, 599/2, 600/1, 600/2, 600/3, 600/4, 
600/5, 602/3, 604/1, 604/2, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613/2, 617, 618, 619, 620, 
628, 652/1, 652/2, 654, 655, 656, 657, 691, 692, 703/2, 709/1, 710, 713/1, 713/2, 713/3, 713/4, 
713/5, 713/6, 713/7, 717, 720/1, 720/2, 720/3, 720/4, 721 v katastrálním území Lomnice u 
Sokolova (686620) obce Lomnice (560545), 
parcelní číslo 409/1, 556/1, 568, 583, 585, 586, 589, 590, 591, 592/1, 592/4, 592/5, 592/6, 
592/7, 592/8, 592/9, 592/10, 592/11, 592/12, 592/13, 592/16, 592/17, 592/18, 592/19, 
592/20, 592/21, 592/22, 592/23, 592/24, 592/25, 597/1, 597/12, 597/13, 597/14, 597/18, 600, 
601, 604/1, 604/2, 604/3, 604/4 v katastrálním území Vintířov u Sokolova (782408) obce 
Vintířov (560685).    
Vlastníkem výše uvedených pozemků jsou Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Česká 
republika s právem hospodařit s majetkem státu: Lesy České republiky, s.p. a Město Loket. 

Podání žádosti o povolení hornické činnosti předcházelo posouzení vlivů provedení záměru 
na životní prostředí, provedené Ministerstvem životního prostředí, které podle § 9a odst. 1 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, vydalo pod č.j.:  
MZP/2018/530/1845 ze dne 19.12.2018, závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení 
záměru na životní prostředí. Se závazným stanoviskem a dokumenty pořízenými v průběhu 
posuzování vlivů provedení záměru na životní prostředí se lze seznámit v Informačním 
systému EIA na internetové adrese www.cenia.cz/eia, kód záměru OV4181  
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV4181. 
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K navazujícímu řízení o povolení hornické činnosti byly dále vydány následující 
vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů: 

1. Vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství, zn.: KK/721/ZZ/20 ze dne 13.3.2020. 

2. Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Sokolov, č.j.: 
MUSO/34223/2020/OSÚP/LURA ze dne 8.4.2020. 

3. Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem 
v Karlových Varech, č.j.: KHSKV 1647,6403/2020/HOK/Daš-S10 ze dne 29.7.2020. 

4. Závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví, Odbor zdravotní péče, Český 
inspektorát lázní a zřídel, č.j.: MZDR 18035/2020-2/OZP-ČIL-Dr ze dne 26.5.2020. 

5. Vyjádření Ministerstva životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV, č.j.: 
MZP/2020/530/341 ze dne 16.3.2020. 

6. Stanovisko Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství zn.: KK/1309/ZZ/20 ze dne 16.3.2020 k významným evropským 
lokalitám a ptačím oblastem pro záměr „Plán otvírky, přípravy a dobývání - Lom Jiří 
2030“. 

7. Závazné stanovisko Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství č.j. KK/758/ZZ/20 ze dne 30.4.2020 souhlas s provedením stavby zdroje 
znečišťování ovzduší. 

 
Tato veřejná vyhláška s oznámením o zahájení řízení a uvedenými informacemi je vyvěšena:  
1. na úřední desce OBÚ, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov,   
2. na elektronické úřední desce OBÚ, umožňující dálkový přístup na internetových 

stránkách, na adrese  http://www.cbusbs.cz/cs/cbu-8, 
3. na úředních deskách městských úřadů Sokolov, Nové Sedlo a obecních úřadů Královské 

Poříčí, Lomnice, Svatava a Vintířov.   
  

Připomínky k řízení ve věci povolení hornické činnosti může veřejnost písemně uplatnit na 
OBÚ se sídlem Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne 
zveřejnění této informace. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.    

Pokud se dotčený územní samosprávný celek nebo dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) 
bodě 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, podáním písemného 
oznámení přihlásí na OBÚ a to do 30 dnů ode dne zveřejnění této informace, stává se 
účastníkem tohoto navazujícího řízení ve věci povolení hornické činnosti.   

Do podkladů a dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení hornické činnosti lze, po 
předchozí domluvě, nahlédnout na OBÚ, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov.  
 

OBÚ dále informuje, že podle ustanovení § 18, odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, řízení ve věci 
povolení hornické činnosti podléhá ústnímu jednání spojenému s místním šetřením, které je 
dle ustanovení § 49 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb, správní řád, v platném znění, neveřejné. 
Z těchto důvodů OBÚ k projednání věci podle ustanovení § 49, odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, nařizuje ústní jednání, spojené s místním šetřením, které bude zahájeno 
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ve čtvrtek, dne 15.10.2020 v 10.00 hod. 

v zasedací místnosti správní budovy Těžebního úseku ve Vintířově,                              
organizace Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 

 
 

K ústnímu jednání vyšlete pracovníky, kteří jsou oprávněni jednat v předmětné věci a 
prokáží se písemnou plnou mocí k zastupování. Vaše stanovisko nebo námitky můžete 
uplatnit nejpozději při uvedeném jednání, jinak zdejší úřad nemusí k později podaným 
stanoviskům nebo námitkám přihlédnout. 
            
         
 
    „otisk razítka“ 

 
                                                                                                       Ing. Jiří Mašek                                                                                                                             
                                                                                                      předseda úřadu 
 
 
 
 
 
 

 
 
Příloha veřejné vyhlášky: 
 Žádost organizace Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. o povolení hornické činnosti – 

„Lom Jiří 2030“ 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:                                                                          Sejmuto dne: 
 
 
 
Razítko a podpis úřední osoby:                                             Razítko a podpis úřední osoby: 
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Rozdělovník (doručí se datovou schránkou): 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 
 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, IDDS: mz4chhv 
 Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary, Krušnohorská 1010/7, Rybáře, 360 10 

Karlovy Vary, IDDS: e8jcfsn 
 Město Loket, T.G. Masaryka 1/69, 357 33 Loket, IDDS: u2mbuyt 

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky): 
 Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IDDS: 6xmbrxu 
 Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo, IDDS: 6n9bcdd 
 Městys Svatava, ČSA 277, 357 03 Svatava, IDDS: kb9amky 
 Obec Královské Poříčí, Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí, IDDS: ya3b6jb 
 Obec Lomnice, Kraslická 44, 356 01 Lomnice, IDDS: uedbcyu 
 Obec Vintířov, Vintířov č.p. 62, 357 44, IDDS: mmtav5e 

 

Dotčené orgány státní správy: 
 Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IDDS: 6xmbrxu 
 Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 94, 360 21 

Karlovy Vary, IDDS: t3jai32 
 Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88,                  

360 21 Karlovy Vary, IDDS: siqbxt2 
 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV, Školní 5335, 430 01 Chomutov, 

IDDS: 9gsaax4 
 Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované 

prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, IDDS: 9gsaax4 
 Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotní péče, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého 

náměstí 4, 128 01 Praha 2, IDDS: pv8aaxd 
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