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R O Z H O D N U T Í  
 

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“), 

místně a věcně příslušný orgán státní báňské správy podle § 38 odst. 1 písm. b) a podle § 41 odst. 2 

písm. a) zákona České národní rady 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 

zahájeném OBÚ dne 16.11.2016 podle § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), k návrhu organizace UNIM spol. s r.o., se sídlem 

Všestudy 18, 277 44 Veltrusy, IČ: 475 45 887, zastoupené na základě plné moci ze dne 20.5.2016 

společností GET s.r.o., se sídlem Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2, IČ: 497 02 904 (dále jen 

„organizace“), na změnu (rozšíření) dobývacího prostoru Všestudy na výhradním ložisku 

štěrkopísku Vojkovice 1 – Všestudy (B 3002900), který byl OBÚ zaevidován pod č.j.                           

SBS 32841/2016/OBÚ-02 ve smyslu § 28 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon“),                

vydává podle § 67 a násl. správního řádu   

 

 

r o z h o d n u t í , 

 

 

kterým  s e  podle § 27 odst. 1 horního zákona v součinnosti s níže uvedenými dotčenými orgány 

státní správy, 

  

 

I. m ě n í – rozšiřuje 

 

dobývací prostor Všestudy (7/0768),  

 

na výhradním ložisku štěrkopísku Vojkovice 1 – Všestudy (B 3002900), 

 

a to o plošnou rozlohu 0,147692 km
2
. 
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Stávající dobývací prostor Všestudy (dále jen „stávající DP Všestudy“) je vymezen svislými 

rovinami vedenými jeho povrchovými hranicemi, které tvoří nepravidelný 5–ti úhelník s vrcholy 

určenými souřadnicemi v platném souřadnicovém systému JTSK.  

 

 

Údaje o stávajícím DP Všestudy 

 

 

název DP:  Všestudy            

plošný obsah DP: 0,1857522 km
2
 (18 ha 57 a 52,2 m

2
)
                       

 

 

 

Tabulka 1: Souřadnice vrcholů stávajícího DP Všestudy 

 

 

Vrchol Y X 

XIII 744 590,00 1 020 202,50 

XIV 744 788,00 1 020 298,00 

XV 745 009,00 1 019 867,50 

XVI 744 669,50 1 019 678,00 

XVIII 744 475,79 1 020 050,00 

 

 

 Stávající DP Všestudy byl v tomto plošném obsahu stanoven rozhodnutím Obvodního 

báňského úřadu v Kladně č.j. 4098/93/465/Ha/Vch ze dne 25.10.1993. DP Všestudy byl zaevidován  

u Českého báňského úřadu v díle 7, folio 768. 

 

 Stávající DP Všestudy je stanoven na pozemcích katastru nemovitostí nebo jejich částech 

parc. č.: 157/1, 226/1, 226/117, 226/118, 226/119, 226/121, 226/122, 226/123, 226/124, 226/125, 

226/126, 226/127, 226/129, 226/132, 226/133, 226/134, 226/135, 226/136, 226/137, 226/138, 

226/139, 226/140, 226/141, 226/142, 226/165, 226/167, 226/168, 226/177, 226/178, 226/179, 

226/180, 226/181, 226/182, 226/183, 226/184, 226/185, 226/186, 226/187, 226/188, 226/189, 

226/190, 226/24, 226/6, 226/7, 254/10, 254/6, 254/7, 254/8, 367/2, 388/12, 388/24, 389/11, 389/18, 

389/21, 389/23, 389/24, vše v k.ú. Všestudy. 

  

Povolovanou změnou stávajícího DP Všestudy je jeho rozšíření. 

 

 

Údaje o povolované změně – rozšíření DP Všestudy  

 

 

název DP:    Všestudy            

plošný obsah DP:  0,3334442 km
2
 (33 ha 34 a 44,2 m

2
)
                       

 

 

 

 Změněný – rozšířený DP Všestudy je nově tvořen nepravidelným 12–ti úhelníkem, 

charakterizovaným těmito souřadnicemi (JTSK) 
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Tabulka 2: Souřadnice vrcholů změněného – rozšířeného DP Všestudy 

 

Vrchol Y X 

1 744 823,67 1 019 764,05 

2 744 838,00 1 019 723,00 

3 744 395,00 1 019 465,00 

4 744 295,00 1 019 525,00 

5 744 204,00 1 019 572,00 

6 744 337,00 1 019 657,00 

7 744 370,00 1 020 054,00 

8 744 463,00 1 020 047,00 

XVIII 744 475,79 1 020 050,00 

XIII 744 590,00 1 020 202,50 

XIV 744 788,00 1 020 298,00 

XV 745 009,00 1 019 867,50 

  

 Název a identifikační číslo katastrálního území (dále též „k.ú.“) s názvem a kódem obce, 

okresu a kraje, v němž leží DP Všestudy po povolené změně – rozšíření: 

 

Katastrální území: Všestudy u Veltrus   kód k.ú.: 787451   

Obec   Všestudy                               kód ZSJ: 187453, kód ZUJ: 535311  

 

Katastrální území:  Vojkovice u Kralup nad Vltavou kód k.ú.: 784524   

Obec   Vojkovice                               kód ZSJ: 184527, kód ZUJ: 535290  

 

Katastrální území:  Křivousy    kód k.ú.: 784516   

Obec   Vojkovice                               kód ZSJ: 184527, kód ZUJ: 535290  

 

Okres    Mělník     kód NUTS 4: CZ0206 

Kraj    Středočeský    kód NUTS 3: CZ020 

 

 DP Všestudy se po změně – rozšíření nachází v  k.ú. Vojkovice u Kralup nad Vltavou,  

kód 784524, k.ú. Křivousy, kód 784 516, k.ú. Všestudy u Veltrus kód 787 451.  

 

 Nově zaujímá DP Všestudy v k.ú. Vojkovice u Kralup nad Vltavou plochu 0,0000140 km
2
 

(0,01%), k.ú. Křivousy plochu 0,1304240 km
2
 (39,11%), k.ú. Všestudy u Veltrus plochu 

(60,88%). 

 

 Navrhovanou změnou – rozšířením stávajícího DP Všestudy budou nyní hranice  

DP Všestudy po jeho změně – rozšíření nově zahrnovat pozemek v k.ú. Vojkovice u Kralup  

nad Vltavou p. č.: 145/1 (část), a parcely nebo jejich části v k.ú. Křivousy p. č.: 829/1, 829/12, 

829/13, 829/2, 829/3, 829/4, 829/5, 829/6, 829/7, 859/2, 860, 895/1, 895/37, 895/38, 895/39, 

895/43, 895/47, 895/48, 895/49, 895/63, 895/100, 895/101, 895/102, 895/103, 895/104, 895/105, 

895/106, 895/112, 895/113, 895/114, 895/115, 895/116, 895/117, 895/118, 895/119, 895/124, 

895/125, 895/126, 944, 945/1 a 954. 

 

 Změna – rozšíření DP Všestudy se stanoví pro dobývání štěrkopísku na výhradním ložisku 

Vojkovice 1 – Všestudy (B 3002900). 
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 Termín započetí dobývání výhradního ložiska Vojkovice 1 – Všestudy (B 3002900), 

ve změněné – rozšířené části DP Všestudy, bude do tří let od nabytí právní moci následného 

samostatného rozhodnutí OBÚ o povolení hornické činnosti v DP Všestudy.  

 

 DP Všestudy se mění – rozšiřuje tak, jak je shora uvedeno, a to za současného splnění 

následujících podmínek:   
 

1) Bude dodržena podmínka souhlasného závazného stanoviska Ministerstva zemědělství ČR, 

odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů, ze dne 16.9.2016 č.j. 41377/2016-MZE-16211, 

ve věci „Žádost o souhlas se změnou (rozšířením) dobývacího prostoru Všestudy z hlediska 

ochrany PUPFL a o souhlas se SPSR plochy rozšíření dobývacího prostoru Všestudy  

na výhradním ložisku štěrkopísku Vojkovice 1 – Všestudy“, která zní, cit.:    
 

„Těžba štěrkopísků v DP Všestudy bude probíhat tak, aby lesní pozemek p. č.: 145/1 ležící  

na k. ú. Vojkovice u Kralup nad Vltavou zůstal nedotčen jakoukoliv těžební či potěžební 

činností.“. 

 

2) Budou dodrženy podmínky souhlasného stanoviska Ministerstva dopravy ČR, odboru drážní 

a vodní dopravy, ze dne 21.11.2016 zn. 128/2016-130-KR/2, ve věci „Stanovisko k rozšíření 

DP Všestudy“, které zní, cit.: 

 

„1.  Návrh těžby a souvisejících činností (tj. včetně rekultivace území) bude respektovat 

požadavky pro stavbu VRT (vysokorychlostní trať). 

 

2.  Před zahájením řízení o hornické činnosti bude Ministerstvu dopravy předložena 

k posouzení příslušná projektová dokumentace, ve které bude specifikován rozsah  

a plán těžební činnosti, rekultivace daného území apod. 

 

3.  Projektová dokumentace pro povolení hornické činnosti bude koordinována s přípravou 

VRT.“.   

 

3) Bude dodržena podmínka souhlasného závazného stanoviska Krajské hygienické stanice 

Středočeského kraje se sídlem v Praze, územního pracoviště Mělník, ze dne 25.7.2016  

č.j. KHSSC 27256/2016, ve věci „Závazné stanovisko k dokumentaci k záměru Rozšíření 

dobývacího prostoru Všestudy na výhradním ložisku štěrkopísku Vojkovice 1 – Všestudy“,               

která zní, cit.:  
 

„pískovna nebude provozována v noční době, tj. od 22:00 do 6:00“. 
 

4) Bude dodržena podmínka souhlasného závazného stanoviska Krajského úřadu 

Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 3.10.2016  

č.j. 131330/2016/KUSK, k umístění a stavbě stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, 

vydané pro záměr „Rozšíření dobývacího prostoru Všestudy a pokračování těžby 

výhradního ložiska štěrkopísku Vojkovice 1 – Všestudy“, která zní, cit.: 

„Záměr bude realizován tak, aby během prací bylo zabráněno vzniku přebytečné 

prašnosti (např. skrápěním).“.  
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5) Bude dodržena podmínka souhlasného závazného stanoviska Krajského úřadu 

Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 17.8.2016  

č.j. 106573/2016/KUSK, ve věci „Souhlas s návrhem na rozšíření dobývacího prostoru 

Všestudy z hlediska ochrany ZPF - závazné stanovisko“, která zní, cit.:  
 

„Investor požádá v dalším stupni řízení o souhlas k dočasnému odnětí zemědělské půdy  

ze ZPF v souladu s ustanovením § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF.“. 
 

 

6) Budou dodrženy podmínky souhlasného vyjádření odboru dopravy Městského úřadu 

Kralupy nad Vltavou, ze dne 24.6.2016 č.j. MUKV 35384/2016 OD, ve věci „Vyjádření  

ke změně (rozšíření) dobývacího prostoru Všestudy“, které zní, cit.: 

 

„1. V rámci změny (rozšíření) dobývacího prostoru Všestudy na výhradním ložisku        

štěrkopísku Vojkovice 1 – Všestudy (B 3002900) budou pro přepravu štěrkopísku 

využívány stávající přepravní trasy, které budou vedeny po silnicích II. a III. tř. v daném 

území (silnice č. II/101, II/608 a č. III/0081 na dálnici D8 – EXIT 9 – Úžice 

s případným využitím silnice č. I/16 ve směrech Mělník nebo Slaný – Kladno). V žádném 

případě nebude přeprava suroviny vedena zastavěným územím okolních obcí, zejména 

obcemi Všestudy, Zlosyň, Veltrusy a Kralupy nad Vltavou. 

 

2.   V případě navýšení dopravního zatížení silnic II. a III. tř. v rámci rozšíření ploch 

určených pro těžbu štěrkopísků, tzn. využití těchto pozemních komunikací v rozsahu  

nebo způsobem, jemuž neodpovídá stavební stav nebo dopravně technický stav těchto 

pozemních komunikací, silniční správní úřad požaduje, aby přílohou žádosti  

pro územní, popř. stavební řízení, byla dohoda mezi těžební organizací a KSÚS 

Středočeského kraje, p.o., o zajištění potřebných úprav dotčených pozemních 

komunikací, v souladu s § 38 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

3.  Případná přeložka polní cesty Všestudy – Vojkovice (i odbočky) bude realizována  

na základě souhlasu vlastníka dotčené pozemní komunikace a v souladu s příslušným 

ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon).“. 

 
 

7) Budou dodrženy podmínky souhlasného vyjádření Městského úřadu Kralupy nad Vltavou 

životního prostředí, ze dne 22.12.2015 č.j. MUKV 69049/2015 OŽP, ve věci „Posuzování 

vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru 

zařazeném v kategorii II - Oznámení záměru – Rozšíření dobývacího prostoru Všestudy  

pokračování těžby výhradního ložiska štěrkopísku Vojkovice 1 – Všestudy – souhrnné 

vyjádření OŽP“, které bylo doplněno novým souhlasným vyjádřením Městského úřadu 

Kralupy nad Vltavou, odboru životního prostředí, ze dne 27.6.2016 č.j. MUKV 30187/2016 

OŽP, ve věci „Změna (rozšíření) dobývacího prostoru Všestudy, k.ú. Všestudy u Veltrus“, 

které musí být zapracovány do projektové dokumentace pro navazující samostatné správní 

řízení o povolení hornické činnosti v tímto rozhodnutím OBÚ změněném – rozšířeném  

DP Všestudy na výhradním ložisku Vojkovice 1 – Všestudy (B 3002900), a to:  
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 pro fázi přípravy záměru: 

 

1) Projednat s vodoprávním úřadem – Městským úřadem Kralupy nad Vltavou 

přesný postup ponechání ochranného pilíře Kozárovického potoka (terasový 

stupeň) o ploše cca 2500 m
2
 při severovýchodním okraji DP Všestudy, který by 

měl nadále sloužit jako ochranná hráz před případnými povodňovými vodami. 
 

2) Vyjmout z plochy vlastní hornické činnosti východní okraj – zrekultivovaný 

prostor ve svahu a lokální biokoridor při Kozárovickém potoku dle plánu ÚSES. 
 

3) Respektovat schválený Plán pro Oblast povodí Horního a středního Labe,  

a to zejména opatření označené ID_OP: LA 100129. 
 

4) Vypracovat havarijní plán podle § 39 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách  

a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

a předložit jej ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu.  

 

5) Zpracovat hydrogeologický posudek vlivu záměru na vodní poměry a tento 

předložit k vyjádření správci povodí. 
 

6) Doplnit a zpřesnit dokumentaci o předpokládanou rozlohu těžby pod hladinou 

podzemní vody. 

 

 pro fázi realizace záměru:  

 

7) Koordinovat monitorovací systém stavu podzemní a povrchové vody pro těžbu 

výhradního ložiska se systémem monitoringu stavu podzemní a povrchové vody 

vypracovaným k těžbě nevýhradního ložiska Dušníky nad Vltavou. 

 

8) Omezit délku těžebního pole při těžbě z vody na max. 100 m podél proudnice. 

 

9) Provádět sanaci a rekultivaci vytěžených prostor na úroveň nivelety původního 

terénu inertními materiály, a to v souladu s rozhodnutím – souhlasem příslušného 

orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství k provozování zařízení 

k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, vydaného dle § 14 odst. 1 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, průběžně  

a bezprostředně za těžbou tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění stávajících 

odtokových poměrů ani k ohrožení podzemní a povrchové vody.  
 

8) Budou dodrženy podmínky č. 2 – 4 souhlasného vyjádření Archeologického ústavu, AV ČR, 

Praha, v. v. i., ze dne 13.6.2016, č.j. ARUP-5581/2016, k akci „Rozšíření dobývacího 

prostoru, parc.č. 895/1, 895/113-116, 860 …, k. ú. Křivousy, parc. č. 388/27, 388/24, 390/1 

… k.ú. Všestudy u Veltrus a 145/14 k.ú. Vojkovice u Kralup nad Vlt.“, které zní, cit.:  
             

„2. Umožnit záchranný archeologický výzkum při provádění zemních a výkopových prací. 

Tento výzkum podle zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění hradí stavebník. V tomto smyslu 

je třeba před zahájením zemních prací uzavřít písemnou dohodu o záchranném 

archeologickém výzkumu mezi stavebníkem a naším ústavem (smlouva, případně 

objednávka provedení záchranného archeologického výzkumu). 

 

3. Písemně oznámit konkrétní termín zahájení zemních prací nejméně dva týdny  

před termínem, aby bylo možné tento výzkum zařadit do našeho pracovního plánu.  
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4.   Hlásit náhodné archeologické nálezy, učiněné v průběhu prací, našemu ústavu.“. 

 

9) Budou dodrženy podmínky souhlasného stanoviska Obce Všestudy, ze dne 21.9.2016,                   

ve věci „Stanovisko ke změně Obce Všestudy (rozšíření) dobývacího prostoru Všestudy“, 

a to:  

- Stávající ostatní plochy silnice a komunikace budou zachovány v dnešní podobě  

a bude po nich umožněn provoz.  

-  Stávající vegetace (stromy podél komunikace 367/2 a 363) bude zachována. 

- Bude respektován stávající vodovodní řad – přivaděč pitné vody Vojkovice – 

Všestudy.  

 

10) Budou dodrženy podmínky č. 2, 3 a 5 souhlasného stanoviska Povodí Vltavy, s.p., ze dne 

1.8.2016 zn. 40758/2016-242/Ma, ve věci „Rozšíření dobývacího prostoru Všestudy  

a pokračování těžby štěrkopísků na výhradním ložisku Vojkovice 1 – Všestudy – stanovisko 

správce povodí“, které zní, cit.: 
 

„2)V dokumentaci pro povolení těžby bude do řezů štěrkopískovnou zakreslen průběh 

hladiny podzemní vody.  

 

  3)Bude aktualizován havarijní plán štěrkopískovny. 

 

 5)Do vytěženého prostoru nebude ukládán žádný stavební odpad, ale pouze 

nekontaminovaný inertní materiál.“. 

 

11) Bude dodržena podmínka č. 2 souhlasného souhrnného stanoviska Správy železniční  

a dopravní cesty, státní organizace, Oblastního ředitelství Praha, ze dne 25.10.2016,  

zn.: S 7670/U-34871/2016-SŽDC-OŘ PHA-OPS-Vaň, k akci „Rozšíření dobývacího 

prostoru Všestudy“, která zní, cit.: 
 

„2.  Před zahájením řízení o hornické činnosti bude SŽDC k posouzení příslušná projektová 

dokumentace, ve které bude specifikován rozsah a plán těžební činnosti, rekultivace 

daného území apod.“. 

 

12) Projektová dokumentace pro navazující samostatné správní řízení o povolení hornické 

činnosti v tímto rozhodnutím OBÚ změněném – rozšířeném DP Všestudy na výhradním 

ložisku Vojkovice 1 – Všestudy (B 3002900), bude plně respektovat níže uvedená souhlasná 

stanoviska, vyjádření a sdělení správců technické infrastruktury, která se týkají existence 

jednotlivých typů technické infrastruktury nebo jejich ochranných pásem, a to:  

 

 Souhlasná vyjádření společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o., ze dne 10.8.2016  

zn. FM/703/2016 a ze dne 23.11.2016 zn. FM/822/2016, týkající se existence 

dálkovodu etylénu a doprovodného kabelu. 

 

 Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), ze dne 

24.5.2016 č.j. 619942/16 a ze dne 24.10.2016 č.j. 740078/16, týkající se existence 

sítě elektronických komunikací nebo jejího ochranného pásma. 
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 Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 24.10.2016 zn. 0100648558  

a ze dne 30.1.2017, zn. 0100689006, týkající se energetického zařízení typu síť VN, 

síť VVN nebo jeho ochranného pásma. 

 

 Souhlasné stanovisko společností RWE Distribuční služby s.r.o.  ze dne 24.5.2016  

zn. 5001314450 a souhlasné stanovisko společnosti GridServices, s.r.o.,  

ze dne 24.10.2016 zn. 5001398249, týkající se existence provozovaného 

plynárenského zařízení a plynovodní přípojky. 

 

 Vyjádření společnosti ČEPS, a.s., ze dne 6.6.2016 zn. 296/11320/6.6.2016/Ta  

a ze dne 4.11.2016 zn. 493/11320/4.11.2016/Ta, týkající se existence nadzemního 

vedení přenosové soustavy vvn.a zvn. 

 

 Souhlasné vyjádření společnosti UPC Česká republika, a.s., ze dne 2.6.2016  

č. E010070/16 a situace A4 ze dne 26.10.2016, týkající se existence vedení veřejné 

komunikační sítě a jeho ochranného pásma. 

 

 Souhlasné vyjádření společnosti Středočeské vodárny, a.s., ze dne 20.6.2016                      

zn. P16710011280 a ze dne 16.11.2016  zn. P 16710022368, týkající se existence 

veřejného vodohospodářského zařízení.   

 
 

13) Bude dodržena podmínka souhlasného vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, ze dne 

22.8.2016 zn. 1114/16-12 110, ve věci „D8 – vyjádření k rozšíření dobývacího prostoru 

Všestudy – doplnění podkladů“, obsahující podmínky, která zní, cit.:  

„2. Při těžbě nesmí být žádným způsobem dotčeno těleso dálnice D8 ani jeho 

příslušenství. V případě poškození dálnice či jejího pomocného pozemku vlivem těžby  

a jejího provádění uvede investor vše bezodkladně do původního stavu na své náklady. 
 

 

 

I I .  r o z h o d u j e  

 

podle § 28 odst. 8 horního zákona o podané námitce účastníka řízení Ladislava Dvorského,                          

nar.: 23.3.1958, k  cit. návrhu organizace na změnu – rozšíření DP Všestudy, a to takto:                          

námitka Ladislava Dvorského, nar.: 23.3.1958, kterou uvedl ve svém nesouhlasném vyjádření                        

ze dne 29.6.2016, a která zní, cit.: „Se změnou (rozšířením) DP Všestudy nesouhlasím, není mi 

jasné pobírání dotací zem. fondu během těžby, ale nevylučuji další jednání.“,   s e  z a m í t á.  
 

 

 

O d ů v o d n ě n í :  

 

Organizace podala dne 7.10.2016 na OBÚ ve smyslu § 28 odst. 1 horního zákona návrh  

na změnu (rozšíření) DP Všestudy na výhradním ložisku štěrkopísku Vojkovice 1 – Všestudy  

(B 3002900), který byl OBÚ zaevidován pod č.j. SBS 32841/2016/OBÚ-02.  

 

Důvodem pro změnu hranic, tj. rozšíření stávajícího DP Všestudy je vydobytí zásob 

výhradního ložiska štěrkopísku Vojkovice 1 – Všestudy (B 3002900), a to v celkové nově rozšířené 

ploše 0,3334442 km
2
. 
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Navrhovanou změnou – rozšířením stávajícího DP Všestudy bude zrušen stávající vrchol                  

DP Všestudy XVI a vzniknou nové vrcholy č. 1 - 8 (viz shora). 

 

Změněný – rozšířený DP Všestudy se nachází v CHLÚ Křivousy (00290000), které bylo 

stanoveno rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR, územního odboru pro středočeskou 

oblast, ze dne 7.4.1992 č.j. 169/702 32/92 a změněno rozhodnutím Ministerstva životního prostředí 

ČR, územního odboru pro středočeskou oblast, ze dne 4.2.1994 č.j. 2689/802 32/93.  

 

Hranice změněného - rozšířeného DP Všestudy byly organizací navrženy v souladu  

s rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR, odboru výkonu státní správy I,  

ze dne 24.9.2012 č.j. 177/500/12, 6481/ENV/2012, o udělení předchozího souhlasu k podání návrhu 

na změnu – rozšíření dobývacího prostoru Všestudy, a to tak, aby byly respektovány zájmy 

hospodárného dobývání výhradního ložiska štěrkopísku Vojkovice 1 – Všestudy (B 3002900)                         

a současně, aby byly respektovány zájmy dotčených právnických i fyzických osob, jichž se návrh                     

na změnu – rozšíření DP Všestudy dotýká, a to ve smyslu § 30 odst. 1 a 3 horního zákona  

ve spojení s § 33 odst. 1 horního zákona.  

 

Organizace zpracovala podklady, tzn. dokumentaci a doklady, pro návrh na změnu – 

rozšíření DP Všestudy v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 horního zákona, a s ustanovením § 2  

a § 4 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech, ve znění 

pozdějších předpisů (dále též jako „vyhláška č. 172/1992 Sb.“). 

 

Předložená dokumentace „Návrh na změnu (rozšíření) dobývacího prostoru Všestudy  

na výhradním ložisku štěrkopísku Vojkovice 1 – Všestudy (B3002900)“, zpracovaná v říjnu 2016 

báňským projektantem Mgr. Irenou Masákovou (dále též „dokumentace“), obsahuje textovou, 

grafickou, dokladovou část a další přílohy v rozsahu: 

 

 Návrh změny DP Všestudy, Mapa povrchu v měřítku 1 : 2000 a 1 : 4000,  

kterou vypracoval Ing. Miloš Ječný, PhD, hlavní důlní měřič, a v níž jsou vyznačeny hranice 

navrhovaného dobývacího prostoru Všestudy před a po změně, chráněné ložiskové území, 

chráněná území a ochranná pásma; 

 Seznam souřadnic vrcholů dobývacího prostoru Všestudy a výpočet jeho plošného obsahu 

před a po změně;  

 Rozhodnutí o schválení operativního přepočtu zásob, vydané Ministerstvem průmyslu ČR, 

odborem stavebních hmot, ze dne 20.6.1991 pod čj. TZUS/SSZ 109/91; 

 Rozhodnutí o výhradním ložisku, vydané Ministerstvem stavebnictví ČSR dne 5.3.1960  

pod č.j. T4-162-1960; 

 Rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového území chybí název, vydané Ministerstvem 

životního prostředí ČR, územním odborem pro středočeskou oblast, ze dne 7.4. 1992  

pod č.j. 169/702 32/92; 

 Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o udělení předchozího souhlasu k podání 

návrhu na změnu – rozšíření DP Všestudy, ze dne 24.9.2012 pod č.j. 177/500/12, 

6481/ENV/2012; 

 Seznam dotčených pozemků s uvedením parcelních čísel, druhů pozemků (kultur)  

a právních vztahů podle katastru nemovitostí; 

 Seznam a adresy fyzických a právnických osob, které jsou účastníky řízení; 

 Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Kladně ze dne 25.10.1993 č.j. 4098/93 o změně  

(zmenšení, změna názvu) dobývacího prostoru Vojkovice na dobývací prostor Všestudy;     

 Územní plán Všestudy, Koordinační výkres, měřítko 1:5000; 
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 Veřejná vyhláška Obce Všestudy, Opatření obecné povahy č. 1/2015, ze dne 15.6.2015, 

kterým se vydává Změna č. 1 územního plánu Všestud; 

 Souhrnný plán sanace a rekultivace plochy rozšíření DP Všestudy na výhradním ložisku 

Vojkovice 1 – Všestudy (B 3002900); 

 Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 15.2.2016 č.j. 10550/ENV/16, 

386/500/16, závěr zjišťovacího řízení ve věci záměru „Rozšíření dobývacího prostoru 

Všestudy a pokračování těžby výhradního ložiska štěrkopísku Vojkovice 1 – Všestudy“,  

ve kterém se uvádí, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován 

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 

předpisů;   

 Oprávnění organizace k hornické činnosti, vydané OBÚ dne 30.4.2008 pod č.j. 2435/2008; 

 Osvědčení Mgr. Ireny Masákové o odborné způsobilosti projektanta, vydané OBÚ Brno  

pod č.j. 123456/2000 dne 1.1.2000;  

 Plná moc pro GET s.r.o. ze dne 20.5.2016, k zastupování organizace UNIM spol. s r.o.; 

 Dokladová část A – Obce a dotčené orgány státní správy (dále též jako„DOSS“), Dokladová 

část B – Správci sítí, Dokladová část C – Vlastníci dotčených pozemků, Dokladová část D – 

Správci sítí a vlastníci pozemků ve stávajícím DP Všestudy - jednotlivá vyjádření 

(stanoviska obcí, DOSS, správců sítí a vlastníků pozemků jsou uvedena níže v textu tohoto 

odůvodnění). 

 

 

Organizace k návrhu na změnu – rozšíření DP Všestudy přiložila v Dokladové části A 

dokumentace následující stanoviska dotčených obcí a dotčených orgánů státní správy: 

 

 Rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR, odboru pozemních komunikací, ze dne 22.9.2016  

č.j. 448/2016-120-SSU/2, ve věci „Změna (rozšíření) dobývacího prostoru Všestudy “,  

je pro organizaci přímo závazné. 

 

 Souhlasné závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce ekonomická a majetkové, 

odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, ze dne 9.6.2016 

zn. 88303/2016-8201-OÚZ-LIT, ve věci „Rozšíření dobývacího prostoru Všestudy“,  

neobsahuje žádné podmínky. 

 

 Souhlasné závazné stanovisko Ministerstva zemědělství ČR, odboru hospodářské úpravy  

a ochrany lesů, ze dne 16.9.2016 č.j. 41377/2016-MZE-16211, ve věci „Žádost o souhlas  

se změnou (rozšířením) dobývacího prostoru Všestudy z hlediska ochrany PUPFL  

a o souhlas se SPSR plochy rozšíření dobývacího prostoru Všestudy na výhradním ložisku 

štěrkopísku Vojkovice 1 – Všestudy“, obsahující podmínku za které se změnou -  rozšířením 

DP Všestudy souhlasí, a kterou OBÚ zohlednil v podmínce č. 1) čl. I výrokové části tohoto 

rozhodnutí.  

 

 Souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem                      

v Praze, územního pracoviště Mělník, ze dne 25.7.2016 č.j. KHSSC 27256/2016, ve věci 

„Závazné stanovisko k dokumentaci k záměru „Rozšíření dobývacího prostoru Všestudy  

na výhradním ložisku štěrkopísku Vojkovice 1 – Všestudy“, obsahující podmínku, kterou 

OBÚ zohlednil v podmínce č. 3) čl. I výrokové části tohoto rozhodnutí.  

 

 

 



                                                                                                         Č.j. SBS 32841/2016/OBÚ-02/14 
  

11 
 

 Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí  

a zemědělství, ze dne 22.8.2016 č.j. 104015/2016/KUSK, ve věci „Výjimka z ochranných 

podmínek zvláště chráněných živočichů – změna (rozšíření) dobývacího prostoru Všestudy – 

rozhodnutí“, které je pro organizaci přímo závazné.  

 

 Souhlasné závazné stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního 

prostředí a zemědělství, ze dne 3.10.2016 č.j. 131330/2016/KUSK, k umístění a stavbě 

stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, vydané pro záměr „Rozšíření dobývacího 

prostoru Všestudy a pokračování těžby výhradního ložiska štěrkopísku Vojkovice 1 – 

Všestudy“, obsahující podmínku, kterou OBÚ zohlednil v podmínce č. 4) čl. I výrokové 

části tohoto rozhodnutí.  

 

Dále je v cit. souhlasném závazném stanovisku uvedeno, cit.: „„Pískovna Všestudy  

je zdrojem vyjmenovaným v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší pod kódem 5.13 

,,Povrchové doly paliv, rad, nerudných surovin a jejich zpracování, především těžba, vrtání, 

odstřel, bagrování, třídění drcení a doprava, o projektované kapacitě vyšší než 25 m3/den  

a musí tedy plnit všechny povinnosti stanovené platnou legislativou v ochraně ovzduší  

pro tuto kategorii zdroje znečišťování ovzduší.“. K výše uvedenému požadavku cit. 

souhlasného závazného stanoviska na plnění povinností dle zákona o ochraně ovzduší, OBÚ 

uvádí, že tyto zákonné požadavky jsou pro organizaci přímo závazné, a proto je OBÚ 

samostatně v čl. I výrokové části tohoto rozhodnutí nezohlednil. 

 

 Souhlasné závazné stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního 

prostředí a zemědělství, ze dne 17.8.2016 č.j. 106573/2016/KUSK, ve věci „Souhlas 

s návrhem na rozšíření dobývacího prostoru Všestudy z hlediska ochrany ZPF – závazné 

stanovisko“, obsahující podmínku, kterou OBÚ zohlednil v podmínce č. 5) čl. I výrokové 

části tohoto rozhodnutí.  

 

 Souhlasné vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí  

a zemědělství, ze dne 23.6.2016 č.j. 077749/2016/KUSK, ve věci „Vyjádření ke změně – 

rozšíření – dobývacího prostoru Všestudy“, vydáno bez podmínek. 

 

 Souhlasné vyjádření Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, odboru dopravy,  

ze dne 24.6.2016 č.j. MUKV 35384/2016 OD, ve věci  „Vyjádření ke změně (rozšíření) 

dobývacího prostoru Všestudy“, obsahující podmínky, které OBÚ zohlednil v podmínce  

č. 6) čl. I výrokové části tohoto rozhodnutí.  

 

 Souhrnné vyjádření Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, odboru životního prostředí,  

ze dne 22.12.2015 č.j. MUKV 69049/2015 OŽP, ve věci „Posuzování vlivu na životní 

prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazeném 

v kategorii II - Oznámení záměru – Rozšíření dobývacího prostoru Všestudy a pokračování 

těžby výhradního ložiska štěrkopísku Vojkovice 1 – Všestudy – souhrnné vyjádření OŽP“,  

ve kterém je uvedeno, cit.: 

 

„1) Vyjádření z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: K záměru je třeba doložit stanovisko správce 

povodí - Povodí Vltavy, s.p. zejména o soulad záměru s plánem oblastí povodí. V zájmovém 

území bylo vydáno souhlasné stanovisko KÚ Stě. kraje, OŽPaZe pod č.j. 

115889/2013/KUSK dne 21.1.2014 k záměru těžby štěrkopísku na nevýhradním ložisku 
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Dušníky nad Vltavou. V předložené dokumentaci je uvedeno, že může dojít ke kumulaci 

vlivů.  

 

K těžbě nevýhradního ložiska Dušníky nad Vltavou byl vypracován systém monitoringu  

z hlediska možného vlivu na podzemní a povrchové vody. Monitorovací systém  

pro jednotlivé těžby požadujeme koordinovat.  

 

V rámci záměru není vyloučena možnost těžby pod hladinou podzemní vody.  

 

V etapě přípravy záměru je navrženo ponechat ochranný pilíř Kozárovického potoka 

(terasový stupeň) o ploše cca 2500m2 při severovýchodním okraji DP Všestudy, který by měl 

nadále sloužit jako ochranná hráz před případnými povodňovými vodami. Přesný potup 

ponechání tohoto stupně požadujeme před zahájením samotné těžby projednat  

s vodoprávním úřadem Kralupy n.Vlt. 

 

Současně upozorňujeme, že musí být respektován schválený Plán pro Oblast povodí 

Horního a středního Labe, zejména opatření označené ID_OP: LA 100129, které znamená 

zpřísnění podmínek otvírky těžby pro snížení negativního vlivu na vodohospodářské využití. 

Je nutné omezit délku těžebního pole při těžbě z vody na max. 100 m podél proudnice,  

neboť delší těžební pole nevhodně deformují proudový systém podzemní vody. 

 

V případě, že se by se zacházelo se závadnými látkami (definice závadných látek viz § 39 

vodního zákona - jde o látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod) 

ve větším rozsahu (viz § 2 odst. b) vyhl.č. 450/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tj. 

kapaliny v objemu nad 10001 včetně, kapaliny v přenosných, k tomu určených obalech  

v objemu nad 2000 1 včetně, nebo pevné látky do 2000 kg, v kterémkoliv okamžiku), je nutné 

nechat vypracovat havarijní plán podle ust. § 39 odst. 2 vodního zákona a předložit jej ke 

schválení našemu odboru ŽP jako příslušnému vodoprávnímu úřadu. Schválený havarijní 

plán nutno předložit k žádosti (oznámení) o povolení užívání stavby. Náležitosti havarijního 

plánu viz vyhl. 450/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 5. 

 

Rekultivaci požadujeme provádět tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění stávajících 

odtokových poměrů ani k ohrožení podzemní a povrchové vody.“. 

 

OBÚ k tomu uvádí, že všechny podmínky uvedené v bodu č. 1 cit. souhrnného vyjádření 

OBÚ zohlednil v bodech č. 1, 3, 4, 7, 8 a č. 9 podmínky č. 7) čl. I výrokové části tohoto 

rozhodnutí.  

 

„2) z hlediska zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákona o odpadech“): V rámci následné sanace a rekultivace vytěžených prostor je dle 

předložené dokumentace počítáno s provozováním zařízení na využívání odpadů.  

Toto zařízení lze dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech provozovat pouze na základě souhlasu  

k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů. Tento souhlas 

uděluje Krajský úřad Středočeského kraje.“. 

 

K výše uvedenému vyjádření uvedeném v bodu č. 2) cit. souhrnného vyjádření dle zákona                    

o odpadech OBÚ uvádí, že tento zákonný požadavek na provozování zařízení na využívání 

odpadu samostatně zohlednil v bodu č. 9 podmínky č. 7) čl. I výrokové části tohoto 

rozhodnutí.  
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„3) z hlediska zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn  

a doplňků (dále jen „zákon“): V roce 2015 byl zpracován plán ÚSES pro ORP Kralupy  

nad Vltavou. Okraj navrženého rozšíření DP zasahuje do lokálního biokoridoru. V dalších 

stupních projednávání záměru požadujeme respektování tohoto prvku a upravení hranice 

DP tak, aby do lokálního biokoridoru nezasahoval.“. 

 

 

K výše uvedenému bodu č. 3) cit. souhrnného vyjádření OBÚ uvádí, že z přiložené mapy 

povrchové situace předložené organizací ve věci je zřejmé, že změněný – rozšířený  

DP Všestudy se nachází vně plánovaného ÚSES, přičemž lomový bod  č. 5 se změněného – 

rozšířeného DP Všestudy pouze dotýká. V navazujícím samostatném stupni řízení bude 

OBÚ rozhodováno o hranicích hornické činnosti v změněném - rozšířeném DP Všestudy, 

přičemž musí být také respektován výše cit. lokální biokoridor. OBÚ dále uvádí, že cit. 

podmínku zohlednil v bodu č. 2 podmínky č. 7) čl. I výrokové části tohoto rozhodnutí. 

 

„4) z hlediska zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších změn a předpisů (dále jen „zákon“): Pro uvedený záměr je třeba požádat a získat 

souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF… .“. Dále je v tomto bodu uveden obecný 

postup projednání zamýšleného odnětí zemědělské půdy s dotčeným orgánem ochrany ZPF.  

 

 K výše uvedenému požadavku OBÚ uvádí, že závazné stanovisko – souhlas se změnou                    

DP Všestudy z hlediska ochrany ZPF (podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb.,                  

v platném znění) již bylo vydáno Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního 

prostředí a zemědělství dne 17.8.2016 č.j. 106573/2016/KUSK, přičemž podmínka v něm 

obsažená byla OBÚ zohledněna v podmínce č. 5) čl. I výrokové části tohoto rozhodnutí.  

 

 

 Souhrnné vyjádření Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, odboru životního prostředí,  

ze dne 27.6.2016 č.j. MUKV 30187/2016 OŽP, vydané dle § 154 správního řádu k záměru 

„Změna (rozšíření) dobývacího prostoru Všestudy, k.ú. Všestudy u Veltrus“, ve kterém je 

uvedeno, cit.: 

„1) Vyjádření z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: V platnosti zůstává naše vyjádření vydané dne 

22.12.2015, MUKV 69049/2015 OŽP. Z předložené žádosti vyplývá, že těžba má být 

prováděna i pod hladinou podzemní vody (střední a severovýchodní část d. prostoru),  

není však zřejmé, jakou má tato část rozlohu a není zakreslena na předložené situaci. 

Dokumentaci je nutno doplnit a zpřesnit. Z důvodu možného vlivu na odtokové poměry  

a útvary podzemní vody v území požadujeme, aby byl před dalším stupněm projednávání 

zpracován hydrogeologický posudek vlivu záměru na vodní poměry. Dále požadujeme,  

aby byl posudek předložen k vyjádření správci povodí.“.  

K požadavku na zpřesnění a doplnění dokumentace s ohledem na rozlohu těžby prováděné  

pod hladinou podzemní vody uvedeném v bodě č. 1 cit. vyjádření, OBÚ uvádí,  

že cit. požadavek OBÚ zohlednil v bodu č. 6 podmínky č. 7) čl. I výrokové části tohoto 

rozhodnutí.  

K požadavku na zpracování hydrogeologického posudku vlivu záměru na vodní poměry 

OBÚ uvádí, že tento požadavek OBÚ zohlednil v bodu č. 5 podmínky č. 7) čl. I výrokové 

části tohoto rozhodnutí.  

 „2) Vyjádření z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon o odpadech): Při realizaci záměru dojde ke vzniku různých druhů odpadů 
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dle vyhl. č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, v platném znění, které budou dle  

§ 9a odst. (1), zákona o odpadech přednostně nabídnuty k recyklaci, pokud jejich recyklace 

nebude možná, budou nabídnuty k jinému využití, teprve poté předány dle § 16 odst. (1)                  

písm. c) zákona o odpadech oprávněné osobě k jejich odstranění. Odpady budou dle §16                     

odst. (1) písm. e) a f) zákona o odpadech shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů                   

a kategorií a budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. 

O těchto odpadech bude vedena dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech průběžná evidence. 

Dále upozorňujeme, že pokud bude při následné rekultivaci do vytěžených prostor ukládán 

odpad, např. inertní stavební odpady, je nutno požádat dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech   

o souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů. 

Tento souhlas uděluje Krajský úřad Středočeského kraje.“. 

K výše uvedenému vyjádření uvedeném v bodu č. 2) cit. souhrnného vyjádření dle zákona                    

o odpadech OBÚ uvádí, že tyto cit. zákonné požadavky jsou pro organizaci přímo závazné. 

Požadavek na získání souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru 

nebo výkupu odpadů OBÚ samostatně zohlednil v bodu č. 9 podmínky č. 7) v čl. I výrokové 

části tohoto rozhodnutí.  

 „3) Vyjádření z hlediska zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon): Požadujeme v rámci povolení rozšíření DP  

o zapracování podmínky vyjmout z plochy vlastní hornické činnosti východní okraj – 

zrekultivovaný prostor ve svahu a lokální biokoridor při Kozárovickém potoku dle plánu 

ÚSES (Morávková, 2015).“. 

K požadavku na zapracování podmínky ochrany výše cit. zrekultivovaného prostoru  

a lokálního biokoridoru uvedeném v bodu č. 3) cit. souhrnného vyjádření OBÚ uvádí,  

že tento požadavek OBÚ zohlednil v bodu č. 2 podmínky č. 7) čl. I výrokové části tohoto 

rozhodnutí.  

„4) Vyjádření z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: Jedná se  

o vyjmenovaný zdroj znečištění ovzduší, kompetentním orgánem je Krajský úřad 

Středočeského kraje.“. 

 

K požadavku uvedeném v bodu č. 4) cit. souhrnného vyjádření OBÚ uvádí, že z hlediska 

ochrany ovzduší bylo vydáno Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního 

prostředí a zemědělství, dne 3.10.2016 pod č.j. 131330/2016/KUSK, závazné stanovisko  

k umístění a stavbě stacionárního zdroje znečišťování ovzduší podle § 11 odst. 2 písm. b)  

a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.                             

Cit. stanovisko ze dne 3.10.2016 č.j. 131330/2016/KUSK dále obsahuje podmínku k snížení 

prašnosti, kterou OBÚ zohlednil v podmínce č. 4) čl. I výrokové části tohoto rozhodnutí. 

„5) Vyjádření z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů: 

Rozšíření DP zasahuje až na hranici lesního pozemku p.č. 145/1 v k.ú. Vojkovice  

u Kralup nad Vltavou. Požadujeme při vlastní těžbě zachovat ochranné pásmo lesa.“. 

 

K požadavku na zachování ochranného pásma lesa, uvedeném v bodu č. 5) cit. souhrnného 

vyjádření, OBÚ uvádí, že závazné stanovisko – souhlas se změnou (rozšířením)  

DP Všestudy na lesních pozemcích (z hlediska PUPFL) a dotčením ochranného 50 m pásma 

Lesa, bylo vydáno Ministerstvem zemědělství ČR, odborem hospodářské úpravy a ochrany 

lesů, dne 16.9.2016 pod č.j. 41377/2016-MZE-16211, přičemž podmínka v něm obsažená,  

byla OBÚ zohledněna v podmínce č. 1) čl. I výrokové části tohoto rozhodnutí.  
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„6) Vyjádření z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,  

ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen zákon): Změna dobývacího prostoru,  

v tomto případě rozšíření dobývacího prostoru Všestudy musí být projednána  

s příslušným orgánem ochrany ZPF. Pokud jde o věcnou příslušnost je pravomoc  

k následnému souhlasu dle § 6 odst. 2 zákona v rozsahu dotčení do 20 ha zemědělské půdy 

dána Krajskému úřadu středočeského kraje. K podání žádosti je věcně a místně příslušným 

orgánem ochrany zemědělského půdního fondu Městský úřad Kralupy nad Vltavou, jakožto 

úřad s pověřeným obecním úřadem.“. 

 

K požadavku na projednání cit. věci s dotčeným orgánem ochrany ZPF, uvedeném v bodu  

č. 6) cit. souhrnného vyjádření, OBÚ uvádí, že závazné stanovisko – souhlas se změnou                    

DP Všestudy z hlediska ochrany ZPF (podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb.,                  

v platném znění), bylo vydáno Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního 

prostředí a zemědělství, dne 17.8.2016 pod č.j. 106573/2016/KUSK, přičemž podmínka 

v něm obsažená byla OBÚ zohledněna v podmínce č. 5) čl. I výrokové části tohoto 

rozhodnutí.   

 

 Souhlasné vyjádření Městského úřadu Veltrusy, odboru výstavby a územního plánování 

(stavební úřad), ze dne 28.6.2016, č.j. MUV-2403/2016/MHo, k záměru rozšíření 

dobývacího prostoru „změna (rozšíření) dobývacího prostoru Všestudy na výhradním 

ložisku štěrkopísku Vojkovice 1 – Všestudy (B3002900)“, které zní, cit.: „K rozšíření DP 

v katastrálním území Křivousy uvádíme, že obec Vojkovice, pod kterou katastrální území 

Křivousy spadá, nemá vydaný územní plán. Dne 26. července 2007 bylo Radou obce 

Vojkovice vydáno opatření obecné povahy k vymezení zastavěného území pro obec 

Vojkovice. K vymezenému rozsahu rozšíření DP nemáme připomínky, pokud bude odpovídat 

mimo jiné odsouhlasenému vymezení obcí Vojkovice, která chrání zájmy obce a připravuje 

návrh zadání Územního plánu Vojkovice. Dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska 

uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí a podle 

zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území je obecní úřad 

s rozšířenou působností v přenesené působnosti Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor 

výstavby a územního plánování, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou.“. 

 

OBÚ k tomu uvádí, že obec Vojkovice s navrženou změnou souhlasí (viz níže uvedené 

souhlasné stanovisko Obce Vojkovice ze dne 20.6.2016, str.16). Ve věci bylo vydáno 

nesouhlasné závazné stanovisko Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, odboru výstavby  

a územního plánování, dne 8.8.2016 č.j. MUKV 38323/2016 VYST, které bylo následně 

změněno na souhlasné závazné stanovisko, a to Krajským úřadem Středočeského kraje, 

odborem regionálního rozvoje, dne 7.10.2016 pod č.j. 149879/2016/KUSK, který vydal 

podle ustanovení § 149 odst. 4 správního řádu souhlasné závazné stanovisko ve věci 

„Změna závazného stanoviska k rozšíření dobývacího prostoru Všestudy“, kterou změnil  

cit. nesouhlasné závazné stanovisko tak, že, cit.: „souhlasí s rozšířením dobývacího prostoru 

Všestudy s podmínkou: Postup těžby bude dále koordinován s investorskou přípravou popř. 

výstavbou vysokorychlostní trati.“. Cit. podmínku OBÚ zohlednil v bodu č. 3 podmínky                 

č. 2) čl. I výrokové části tohoto rozhodnutí. 

 

 Souhlasné vyjádření Archeologického ústavu, AV ČR, Praha, v. v. i., ze dne 13.6.2016  

č.j. ARUP-5581/2016, k akci „Rozšíření dobývacího prostoru, parc.č. 895/1, 895/113-116, 

860 …, k. ú. Křivousy, parc. č. 388/27, 388/24, 390/1 … k. ú. Všestudy u Veltrus a 145/14  

k. ú. Vojkovice u Kralup nad Vlt“, obsahující celkem 5 podmínek. Podmínky č. 2 až č. 4 

OBÚ zohlednil v podmínce č. 8) čl. I výrokové části tohoto rozhodnutí. K podmínce č. 1                   

cit. souhlasného vyjádření, která zní, cit.: 1. Zaslat situační plánek stavby, pokud se tak již 
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nestalo (situace širších vztahů v měřítku 1:5000 nebo 1:10 000 s vyznačením plochy, která 

bude dotčena zemními pracemi).“, OBÚ uvádí, že z dokumentace předložené organizací                    

ve věci vyplývá, že součástí žádosti o vyjádření byla mimo jiné mapa s vymezením plochy, 

která bude dotčena zemními pracemi. Z tohoto důvodu OBÚ výše uvedenou podmínku č. 1 

cit. souhlasného vyjádření nezohlednil v podmínce č. 8) čl. I výrokové části tohoto 

rozhodnutí. Podmínka č. 5 cit. souhlasného vyjádření, která zní, cit.: „Požadujeme …..                  

5. Uvedení těchto podmínek do územního rozhodnutí a stavebního povolení pro lepší 

informovanost stavebníka.“, byla již OBÚ splněna, a to vydáním tohoto rozhodnutí, které                  

ve své podmínce č. 8) čl. I výrokové části plně zohlednilo výše uvedené podmínky č. 2 až 4 

cit. souhlasného vyjádření. 

 

Dne 16.11.2016 bylo na OBÚ doručeno a pod č.j. SBS 37412/2016/OBÚ-02 zaevidováno 

nové souhlasné vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., ze dne 10.11.2016 

č.j. ARUP - 11 142/2016, ve věci „Rozšíření dobývacího prostoru Všestudy“, a to z hlediska 

archeologické památkové péče, které obsahuje 4 podmínky, které jsou obsahově identické 

s podmínkami č. 1 – 4 souhlasného vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., 

ze dne 13.6.2016 č.j. ARUP- 5581/2016, ve stejné věci, přičemž výše cit. podmínky                            

č. 2 až 4 cit. souhlasného vyjádření Archeologického ústavu, AV ČR, Praha, v. v. i., ze dne 

13.6.2016 č.j. ARUP-5581/2016, OBÚ zohlednil v podmínce č. 8) čl. I výrokové části 

tohoto rozhodnutí.  

 

Následně dne 4.1.2017 bylo na OBÚ doručeno a pod č.j. SBS 00369/2017/OBÚ-02 

zaevidováno další souhlasné vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.,  

ze dne 23.12.2016 č.j. ARUP- 12 689/2016, ve věci „Rozšíření dobývacího prostoru 

Vojkovice 1 – Všestudy“, vydané z hlediska archeologické památkové péče, které obsahuje 

podmínky, které jsou obsahově identické s podmínkami souhlasného vyjádření 

Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. ze dne 10.11.2016 č.j. ARUP- 11 142/2016  

ve věci „Rozšíření dobývacího prostoru Všestudy“, přičemž OBÚ tyto podmínky zohlednil 

v podmínce č. 8) čl. I výrokové části tohoto rozhodnutí tak, jak je uvedeno výše. 

 

 Souhlasné stanovisko Obce Všestudy ze dne 21.9.2016 ve věci „Stanovisko Obce Všestudy 

ke změně (rozšíření) dobývacího prostoru Všestudy“, souhlasné vyjádření Obce Všestudy  

ze dne 13.7.2016, ve věci „Vyjádření obce Všestudy jako vlastníka pozemků ke změně 

(rozšíření) dobývacího prostoru Všestudy“, a nové souhlasné vyjádření obce Všestudy,  

ze dne 16.11.2016, ve stejné věci, obsahují totožné podmínky, které OBÚ zohlednil 

v podmínce č. 9) čl. I výrokové části tohoto rozhodnutí.    

 

 Souhlasné stanovisko Obce Vojkovice ze dne 20.6.2016, které zní, cit.: „Stanovisko obce 

Vojkovice – proti rozšíření DP v rozsahu CHLÚ Křivousy dle zpracované a schválené 

dokumentace EIA nemáme zásadních námitek, vzhledem k tomu, že těžba bude plynule 

navazovat na současný DP Všestudy. Z hlediska rekultivace inertními materiály požadujeme 

před zahájením prací doložit skladbu inertního materiálu – odpadu určeného k rekultivaci  

a plán kontrolních dnů, na kterých bude přítomen zástupce obec. Před zahájením těžby  

na rozšíření DP požadujeme umístit na komunikaci 3. třídy III/24212, při vjezdu na 11/101 

značku zákaz odbočení vlevo (ve směru na Vojkovice).“. 

 

OBÚ k tomu uvádí, že cit. požadavek na rekultivaci inertními materiály OBÚ zohlednil 

v bodu č. 9 podmínky č. 7) čl. I výrokové části tohoto rozhodnutí a cit. požadavek  

na úpravu dopravního značení komunikace 3. třídy III/24212, při vjezdu na 11/101, OBÚ 

zohlednil v bodu č. 2 podmínky č. 6) čl. I výrokové části tohoto rozhodnutí.  
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 Souhlasné stanovisko Povodí Vltavy, s.p., ze dne 1.8.2016 zn. 40758/2016-242/Ma, ve věci 

„Rozšíření dobývacího prostoru Všestudy a pokračování těžby štěrkopísků na výhradním 

ložisku Vojkovice 1 – Všestudy – stanovisko správce povodí“, obsahuje celkem 5 podmínek. 

Podmínky č. 2, 3 a 5 OBÚ zohlednil v podmínce č. 10) čl. I výrokové části tohoto 

rozhodnutí. K dalším podmínkám cit. souhlasného stanoviska, které zní, cit.: 

 

„1) Záměrem nesmí být nijak dotčen ochranný pilíř Kozárovického potoka.; 

 

 4) Upozorňujeme, že při povodních na Vltavě dojde k vzestupu hladiny podzemní vody  

v prostoru těžby a zařízení štěrkopískovny může být ohroženo.“, OBÚ uvádí následující: 

 

K cit. podmínce č. 1) cit. souhlasného stanoviska, OBÚ uvádí, že tuto podmínku OBÚ 

zohlednil již v bodu č. 2 podmínky č. 7) v čl. I výrokové části tohoto rozhodnutí.  

K cit. podmínce č. 4) cit. souhlasného stanoviska OBÚ uvádí, že tuto podmínku OBÚ 

zohlednil v bodě č. 3 podmínky č. 10) čl. I výrokové části tohoto rozhodnutí.   

 

 Souhlasné vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, ze dne 28.6.2016  

zn. 3533/16/KSÚS/MHT/KOS, ve věci „Vyjádření ke změně – rozšíření dobývacího 

prostoru Všestudy – silnice III/242 12, II/101, II/608“, obsahuje podmínky, které zní, cit.: 

„K předložené žádosti k rozšíření těžby v pískovně Všestudy – rozšíření Vám sdělujeme,  

že KSÚS Středočeského kraje souhlasí za těchto podmínek: 

 

- případné znečištění dotčených silnic bude neprodleně odstraněno 

 

- prokazatelné poškození vozovky nebo krajnice bude uvedeno do původního stavu (hlavně  

při výjezdu z pískovny na silnici III/242 12).“. 

 

OBÚ uvádí, že tyto podmínky zohlednil v bodu č. 2 podmínky č. 6) čl. I výrokové části 

tohoto rozhodnutí. 

 

 Souhlasné vyjádření Lesní správy Mělník, Lesy ČR, s.p., odborného lesního hospodáře,  

ze dne 27.5.2016, č.j. LČR176/001137/2016, ve věci „Vyjádření k rozšíření dobývacího 

prostoru Všestudy“, které zní, cit.: „souhlasí s návrhem na rozšíření dobývacího prostoru 

Všestudy, dle předložené situace. Hranice dobývacího prostoru se v její severovýchodní 

části dotýká lesního pozemku p.č. 145/1 v k.ú. Vojkovice u Kralup nad Vltavou, který je  

ve vlastnictví fyzické osoby. Při provádění těžebních a rekultivačních prací požadujeme,  

aby lesní pozemek nebyl žádným způsobem dotčen, nebyl zde skladován materiál, těžená 

surovina ani jiné vybavení nebo stroje. K dotčení ochranného pásma lesa si těžební 

organizace zajistí souhlas orgánu státní správy lesa při úřadu s rozšířenou působností. 

 

K požadavku, aby cit. lesní pozemek nebyl žádným způsobem dotčen těžební činností OBÚ  

uvádí, že cit. požadavek OBÚ zohlednil v podmínce č. 1) čl. I výrokové části tohoto 

rozhodnutí.  

 

 Souhlasné vyjádření Státního pozemkového úřadu, odd. správy vodohospodářských děl,   

ze dne 16.6.2016 zn. SPU 274681/2016, ve věci: „Vyjádření ke změně dobývacího prostoru 

Všestudy“, vydáno bez připomínek. 
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 Souhlasné závazné stanovisko Úřadu pro civilní letectví ČR, ze dne 27.5.2016                                        

č.j. 004961-16-701, pro akci „změna (rozšíření) dobývacího prostoru Všestudy“, které zní, 

cit.:  

 

„Předmětnou akcí nejsou dotčeny zájmy civilního letectví a ÚCL nemá námitek proti její 

realizaci. Realizace předmětné akce se povoluje za předpokladu dodržení projektové 

dokumentace (situování, výška, rozsah atd.). ÚCL není správcem inženýrských sítí. 

Stanovisko je platné i pro další stupně projektu i pro další řízení.“. 

 

OBÚ k tomu uvádí, že předmětnou podmínku cit. souhlasného závazného stanoviska ve věci 

OBÚ zohlednil v textu čl. I výrokové části tohoto rozhodnutí.  

 

 

 Souhlasné vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, ze dne 22.8.2016 zn. 1114/16-12 110,  

ve věci „D8 – vyjádření k rozšíření dobývacího prostoru Všestudy – doplnění podkladů“, 

obsahuje celkem 3 podmínky. Podmínku č. 1 cit. souhlasného vyjádření OBÚ zohlednil 

v bodu č. 9 podmínky č. 7) čl. I výrokové části tohoto rozhodnutí. Podmínku č. 2 OBÚ 

zohlednil v podmínce č. 13) čl. I výrokové části tohoto rozhodnutí. K podmínce č. 3, která 

zní, cit.:   

„3. Upozorňujeme investora, že dle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích musí požádat o rozhodnutí o povolení stavby v ochranném pásmu dálnice 

D8 silniční správní úřad tj. odbor pozemních komunikací Ministerstva dopravy.“, 

 

 OBÚ uvádí, že tato cit. podmínka již byla splněna, a to vydáním rozhodnutí Ministerstva 

dopravy ČR, odboru pozemních komunikací, ze dne 22.9.2016 č.j. 448/2016-120-SSU/2,              

ve věci „Změna (rozšíření) dobývacího prostoru Všestudy “, které je pro organizaci přímo 

závazné. 

 

 

Dne 17.10.2016 bylo na OBÚ doručeno a pod č.j. SBS 33774/2016/OBÚ-02 zaevidováno 

podání organizace ve věci „Návrh na změnu (rozšíření) dobývacího prostoru Všestudy – doplnění 

podání“, kterým organizace doplnila dokumentaci návrhu na změnu - rozšíření DP Všestudy  

o tento doklad: 

 

 Souhlasné závazné stanovisko vydané Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem 

regionálního rozvoje, dne 7.10.2016 pod č.j. 149879/2016/KUSK, ve věci: „Změna 

závazného stanoviska k rozšíření dobývacího prostoru Všestudy“, které zní, cit.: „Krajský 

úřad, jako nadřízený správní orgán podle § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

v platném znění, posoudil závazné stanovisko Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, odbor 

výstavby a územního plánování, č.j. MUKV 38323/2016 VYST spis. zn. MUKV – S 302/2016 

ze dne 8.8.2016 tak, že závazné stanovisko podle ustanovení § 149 odst. 4 správního řádu 

mění tak, že souhlasí s rozšířením dobývacího prostoru Všestudy s podmínkou: Postup těžby 

bude dále koordinován s investorskou přípravou, popř. výstavbou vysokorychlostní trati.“.   

 

Předmětnou podmínku cit. souhlasného závazného stanoviska OBÚ zohlednil v bodu  

č. 3 podmínky č. 2) čl. I výrokové části tohoto rozhodnutí.  
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 Dne 2.12.2016 bylo na OBÚ doručeno a pod č.j. SBS 39410/2016/OBÚ-02 zaevidováno 

podání organizace ve věci „Návrh na změnu (rozšíření) dobývacího prostoru Všestudy  

na výhradním ložisku štěrkopísku Vojkovice 1 – Všestudy (B3002900), č.j. SBS32841/2016/OBÚ-02 

– doplnění podání.“. V příloze cit. podání organizace doplnila dokumentaci návrhu na změnu - 

rozšíření DP Všestudy o následující dokumenty: 

 

 Souhlasné stanovisko Ministerstva dopravy ČR, odboru drážní a vodní dopravy, ze dne 

21.11.2016, zn. 128/2016-130-KR/2, ve věci „Stanovisko k rozšíření DP Všestudy“, 

obsahující podmínky, které OBÚ zohlednil v podmínce č. 2) čl. I výrokové části tohoto 

rozhodnutí.   

 

 Souhlasné souhrnné stanovisko pro řízení o změně DP Všestudy, které vydala Správa 

železniční a dopravní cesty, státní organizace, oblastního ředitelství Praha, dne 25.10.2016, 

zn.: S 7670/U-34871/2016-SŽDC-OŘ PHA-OPS-Vaň, k akci „Rozšíření dobývacího 

prostoru Všestudy“, obsahující podmínky, které zní, cit.: 
 

„1.  Návrh těžby a souvisejících činností bude respektovat požadavky pro stavbu VRT. 
 

2.  Před zahájením řízení o hornické činnosti bude SŽDC předložena k posouzení příslušná 

projektová dokumentace, ve které bude specifikován rozsah a plán těžební činnosti, 

rekultivace daného území apod. 
 

3. Projektová dokumentace pro povolení hornické činnosti bude koordinována 

s připravovanou stavbou VRT.“.   
 

OBÚ k výše uvedenému uvádí, že podmínky č. 1 a 3 cit. souhlasného souhrnného 

stanoviska Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace, oblastního ředitelství 

Praha, jsou obsahově identické s podmínkami č. 1 a 3 uvedenými v souhlasném stanovisku 

Ministerstva dopravy ČR, odboru drážní a vodní dopravy, ze dne 21.11.2016 zn. 128/2016-

130-KR/2, které OBÚ zohlednil spolu s podmínkou č. 2 cit. souhlasného stanoviska 

Ministerstva dopravy ČR, odboru drážní a vodní dopravy, ze dne 21.11.2016 zn. 128/2016-

130-KR/2, v podmínce č. 2) čl. I výrokové části tohoto rozhodnutí.  

 

Podmínku č. 2 cit. souhlasného souhrnného stanoviska Správy železniční a dopravní cesty, 

státní organizace, oblastního ředitelství Praha OBÚ zohlednil v podmínce č. 11) čl. I 

výrokové části tohoto rozhodnutí. 

 

Organizace k návrhu na změnu – rozšíření DP Všestudy dále přiložila Dokladovou část B, 

která byla na OBÚ dne 2.12.2016 pod č.j. SBS 39410/2016/OBÚ-02 organizací nově doplněna  

o Dokladovou část D – stanoviska správců technické infrastruktury a vyjádření vlastníků dotčených 

pozemků v stávajícím DP Všestudy. OBÚ dále jednotlivě vypořádal stanoviska správců technické 

infrastruktury, které jsou obsaženy v Dokladové části B a Dokladové části D, a to takto:  
 

 Souhlasné vyjádření společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o., ze dne 10.8.2016,  

zn. FM/703/2016, ve věci „Řízení o změně (rozšíření) dobývacího prostoru Všestudy“,  

ve kterém je uvedeno, cit.: „Sdělujeme Vám, že pozemky citované v zaslané žádosti v k.ú. 

Křivousy a Všestudy u Veltrus se nacházejí v ochranném pásmu podzemních zařízení 

UNIPETROL RPA, s.r.o. Jedná se o dálkovod etylénu a doprovodný kabel“. OBÚ k cit. 

souhlasnému vyjádření uvádí, že dále obdržel souhlasné vyjádření UNIPETROL RPA, 

s.r.o., ze dne 23.11.2016, zn. FM/822/2016, ve věci „DP Všestudy – změna“, ve kterém  

je uvedeno, že cit.: „zakreslený DP Všestudy u Veltrus je situován do ochranného 150 m 

pásma podzemních zařízení UNIPETROL RPA, s.r.o. Jedná se o dálkovod etylénu  
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a doprovodný kabel, které DP prochází“. Cit. souhlasné vyjádření obsahuje podmínky, které 

jsou obsahově identické s podmínkami uvedenými v souhlasném vyjádření společnosti 

UNIPETROL RPA, s.r.o., ze dne 10.8.2016, zn. FM/703/2016. 

OBÚ zohlednil cit. souhlasná vyjádření o existenci dálkovodu ethylénu a doprovodného 

kabelu v podmínce č. 12) čl. I výrokové části tohoto rozhodnutí.  

 Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), ze dne 24.5.2016 

č.j. 619942/16, k akci „Změna (rozšíření) dobývacího prostoru Všestudy“. Ve vyjádření je 

uvedeno, cit.: „Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací 

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné 

pásmo“. OBÚ dále obdržel nové vyjádření společnosti Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. (CETIN), ze dne 24.10.2016 č.j. 740078/16, k akci „Dobývací prostor 

Všestudy - stávající“, které je obsahově identické s cit. vyjádření ze dne 24.5.2016  

č.j. 619942/16. 

OBÚ zohlednil cit. vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací nebo jejího 

ochranného pásma v podmínce č. 12) čl. I výrokové části tohoto rozhodnutí.  

 Sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 24.10.2016, zn. 0100648558,  

ve věci „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, 

a.s., pro akci: DP Všestudy – stávající“. V cit. sdělení je uvedeno, cit.: „V majetku ČEZ 

Distribuce, a.s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem 

zasahuje energetické zařízení typu síť VN, síť VVN.“. Dne 1.2.2017 bylo na OBÚ doručeno  

a pod č.j. SBS 03841/2017/OBÚ-02 zaevidováno podání organizace ve věci „Návrh  

na změnu (rozšíření) dobývacího prostoru Všestudy – doplnění podání“, kterým organizace 

doplnila dokumentaci návrhu na změnu - rozšíření DP Všestudy o nové Sdělení společnosti 

ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 30.1.2017, zn. 0100689006, ve věci „Změna (rozšíření) 

dobývacího prostoru Všestudy“. Ve sdělení je uvedeno, cit.: „V majetku ČEZ Distribuce, 

a.s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje 

energetické zařízení typu síť VN, síť VVN.“.  

 

OBÚ zohlednil cit. sdělení o existenci energetického zařízení typu síť VN, síť VVN  

nebo jeho ochranného pásma v podmínce č. 12) čl. I výrokové části tohoto rozhodnutí.  

 

 Souhlasné sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 24.5.2016, zn. 0200454168,  

ve věci „Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s.  

pro akci Změna (rozšíření) dobývacího prostoru Všestudy“. V tomto sdělení je uvedeno, 

cit.: „Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a.s. se na Vámi vymezeném zájmovém 

území nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s.“.  

OBÚ dále obdržel nové souhlasné sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 

24.10.2016, zn. 0200515260, ve věci „Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti 

ČEZ ICT Services, a.s., pro akci DP Všestudy – stávající“. V cit. sdělení je uvedeno, cit.:  

„Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a.s. se na Vámi vymezeném zájmovém území 

nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s.“.  

Cit. souhlasná sdělení neobsahují žádné podmínky.  

 

Proto je OBÚ nezohlednil v podmínce č. 12) čl. I výrokové části tohoto rozhodnutí.  

 Souhlasné sdělení společnosti ČEPRO a.s., ze dne 21.6.2016 č.j. 6087/16, ve věci „Změna 

(rozšíření) dobývacího prostoru Všestudy“. V tomto sdělení je uvedeno, cit.: „K výše 

uvedené žádosti sdělujeme, že v dotčeném k.ú. Křivousy, Vojkovice u Kralup nad Vltavou, 

Všestudy u Veltrus v místě řešeném žádostí, se nenachází podzemní dálkové zařízení  
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ani nadzemní objekty ČEPRO, a.s. ani jiné zájmy ČEPRO, a.s.“. OBÚ dále obdržel nové 

souhlasné sdělení společnosti ČEPRO a.s., ze dne 23.11.2016 č.j. 8090/16, ve věci  

„DP Všestudy – stávající“, V cit. sdělení je uvedeno, cit.: „K výše uvedené žádosti 

sdělujeme, že v dotčeném k.ú. Křivousy, Vojkovice u Kralup nad Vltavou, Všestudy  

u Veltrus v místě řešeném žádostí, se nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní 

objekty ČEPRO, a.s. ani jiné zájmy ČEPRO, a.s.“. Cit. souhlasná sdělení neobsahují žádné 

podmínky.  

Proto je OBÚ nezohlednil v podmínce č. 12) čl. I výrokové části tohoto rozhodnutí.   

 Souhlasné vyjádření společnosti MERO ČR, a.s., ze dne 25.5.2016 č.j. 2016/000401/1,  

k akci „Změna (rozšíření) dobývacího prostoru Všestudy – ÚŘ k rozhodnutí – o umístění 

stavby, - o změně využití území, - o změně stavby“. V tomto vyjádření je uvedeno, cit.: 

„Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti nedochází ke střetu s naším zařízením“. OBÚ dále 

obdržel nové souhlasné vyjádření společnosti MERO ČR, a.s., ze dne 25.11.2016                                 

č.j. 2016/000949/1, k akci „existence sítí ve stávajícím DP Všestudy – doplnění“. 

V cit. vyjádření je uvedeno, cit.: „Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti nedochází ke střetu 

s naším zařízením“. Cit. souhlasná vyjádření neobsahují žádné podmínky.  

Proto je OBÚ nezohlednil v podmínce č. 12) čl. I výrokové části tohoto rozhodnutí.   

 Souhlasné stanovisko společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 24.5.2016  

zn. 5001314450, ve věci „Změna (rozšíření) dobývacího prostoru Všestudy“. Ve stanovisku 

je uvedeno, cit.: „V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou 

umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví  

nebo správě RWE GasNet, s.r.o.“. Bez podmínek. OBÚ dále obdržel nové stanovisko 

k existenci sítí vydané společností GridServices, s.r.o. (právním nástupcem RWE 

Distribuční služby, s.r.o.), ze dne 24.10.2016 zn. 5001398249, ve věci „Dobývací prostor 

Všestudy - stávající“, ve kterém je uvedeno, cit.: „…V zájmovém území vyznačeném  

v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se nachází provozovaná plynárenská zařízení 

a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.“ 
  

OBÚ zohlednil cit. stanoviska o existenci provozovaného plynárenského zařízení  

a plynovodní přípojky v podmínce č. 12) čl. I výrokové části tohoto rozhodnutí.  

 Souhlasné stanovisko společnosti ČD – Telematika a.s., ze dne 1.6.2016 č.j. 1201605666,  

ve věci „Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě  

ČD – Telematika a.s. k předprojektové přípravě, studii“, pro stavbu „Řízení o změně 

(rozšíření) dobývacího prostoru (DP) Všestudy“. V tomto stanovisku je uvedeno, cit.:  

„Při realizaci výše uvedené stavby nedojde ke styku se sítí elektronických komunikací,  

která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích“. OBÚ dále obdržel nové souhlasné stanovisko společnosti ČD – Telematika 

a.s., ze dne 24.10.2016 č.j. 1201612764, ve věci „Souhrnné stanovisko k existenci 

komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD – Telematika a.s. k předprojektové přípravě, 

studii“, pro stavbu „DP Všestudy - stávající“. Cit. stanovisko je identické s výše 

uvedeným souhlasným stanoviskem ze dne ze dne 1.6.2016 č.j. 1201605666.  

S ohledem na obsah obou citovaných souhlasných stanovisek OBÚ cit. souhlasná stanoviska 

nezohlednil v podmínce č. 12) čl. I výrokové části tohoto rozhodnutí.   

 Vyjádření k existenci sítí společnosti ČEPS, a.s., ze dne 6.6.2016 zn. 

296/11320/6.6.2016/Ta, ve věci „Změna (rozšíření) dobývacího prostoru Všestudy“.  

V tomto vyjádření je uvedeno, cit.: „V zájmovém území se nachází nadzemní vedení 

přenosové soustavy. Jedná se o vedení vvn 220 kV s provozním označením V201 vedoucí  
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z elektrické stanice Vyškov do elektrické stanice Čechy Střed“. OBÚ dále obdržel nové 

vyjádření k existenci sítí společnosti ČEPS, a.s., ze dne 4.11.2016 zn. 

493/11320/4.11.2016/Ta, ve věci „Dobývací prostor Všestudy – stávající“. Ve vyjádření je 

uvedeno, že cit.: „V zájmovém území se nachází nadzemní vedení přenosové soustavy …“. 

OBÚ zohlednil cit. vyjádření o existenci nadzemního vedení přenosové soustavy vvn a zvn 

v podmínce č. 12) čl. I výrokové části tohoto rozhodnutí.  

 Souhlasné vyjádření společnosti Dial Telecom, a.s., ze dne 25.5.2016 zn. CR401304,  

pro akci „Změna (rozšíření) dobývacího prostoru Všestudy na výhradním ložisku 

štěrkopísku Vojkovice I – Všestudy, dotčená k.ú. Všestudy u Veltrus + přiléhající část k.ú. 

Křivousy  a Vojkovice u Kralup“. V tomto vyjádření je uvedeno, cit.: „Ve Vámi vyznačeném 

prostoru stavby se v současné době nenachází v zemi žádné pozemní komunikační vedení  

ve vlastnictví a správě společnosti Dial Telecom, a.s.“. OBÚ dále obdržel nové souhlasné 

vyjádření společnosti Dial Telecom, a.s., ze dne 26.10.2016 zn. CR437087,  

pro akci „Stávající dobývací prostor Všestudy, k.ú. Všestudy u Veltrus a rozšíření do k.ú. 

Křivousy a Vojkovice u Kralup (lokalita podél dálnice D8 na obou stranách, od pa. č. 

226/179 k pa. č. 226/194, k.ú. Všestudy u Veltrus)“. Cit. souhlasné vyjádření je identické 

s výše uvedeným souhlasným vyjádřením ze dne 25.5.2016 zn. CR401304.  

S ohledem na obsah obou citovaných souhlasných vyjádření OBÚ cit. souhlasná vyjádření 

nezohlednil v podmínce č. 12) čl. I výrokové části tohoto rozhodnutí. 

 Souhlasné vyjádření společnosti UPC Česká republika, a.s., ze dne 2.6.2016 č. E010070/16, 

pro akci „Změna (rozšíření) dobývacího prostoru Všestudy“. Ve vyjádření je uvedeno,  

cit.: „ve staveništi předmětné stavby se nachází vedení veřejné komunikační sítě a jeho 

ochranné pásmo … “. OBÚ dále obdržel od společnosti UPC Česká republika, a.s., 

upřesňující přípis ze dne 26.10.2016 obsahující „situaci A4 se zákresem sítí UPC“. 

OBÚ zohlednil cit. souhlasné vyjádření o existenci vedení veřejné komunikační sítě a jeho 

ochranného pásma v podmínce č. 12) čl. I výrokové části tohoto rozhodnutí. 

 Souhlasné vyjádření společnosti České Radiokomunikace a.s., ze dne 20.7.2016  

zn. UPTS/OS/139089/2016, pro akci „Změna (rozšíření) dobývacího prostoru Všestudy,  

parc. č. 895/1, 895/115, 895/114 a další dle předložené situace, k.ú. Křivousy, parc. č. 

388/27, 388/24, 390/1 a další dle předložené situace, k.ú. Všestudy u Veltrus, parc.č.145/1,  

k.ú. Vojkovice u Kralup nad Vltavou“, ve kterém se uvádí, cit.: „K Vaší žádosti  

po prošetření aktuálního stavu podzemních sítí sdělujeme, že v uvedené lokalitě nedojde  

ke styku s žádným podzemním zařízením/vedením v naší správě. Z hlediska zájmů Českých 

Radiokomunikací a.s. nemáme ke shora uvedené akci námitky.“. OBÚ dále obdržel nové 

souhlasné vyjádření společnosti České Radiokomunikace a.s., ze dne 2.11.2016,  

zn. UPTS/OS/157794/2016, pro akci „Dobývací prostor Všestudy - stávající, k.ú. Všestudy  

u Veltrus, parc.č.145/1“. Cit. souhlasné vyjádření je identické s výše uvedeným souhlasným 

vyjádřením ze dne 20.7.2016 zn. UPTS/OS/139089/2016.  

S ohledem na obsah obou citovaných souhlasných vyjádření, která neobsahují žádné 

podmínky, OBÚ cit. souhlasná vyjádření nezohlednil v podmínce č. 12) čl. I výrokové části 

tohoto rozhodnutí.   

 Souhlasné vyjádření společnosti Středočeské vodárny, a.s., ze dne 20.6.2016  

zn. P16710011280, ve věci „Všestudy – rozšíření dobývacího prostoru Vyjádření k existenci 

sítí“. Ve vyjádření je uvedeno, cit.: „V prostoru stavby se nachází veřejné vodohospodářské 

zařízení provozované naší společností, a to vodovod.“. OBÚ dále obdržel nové souhlasné 

vyjádření společnosti Středočeské vodárny, a.s., ze dne 16.11.2016 zn. P16710022368,  

ve věci „Všestudy – rozšíření dobývacího prostoru Vyjádření k existenci sítí“.  
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OBÚ zohlednil cit. souhlasné vyjádření o existenci vedení veřejného vodohospodářského 

zařízení v podmínce č. 12) čl. I výrokové části tohoto rozhodnutí.  

 Souhlasné stanovisko společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 24.5.2016  

zn. E14731/16, ve věci „Změna (rozšíření) dobývacího prostoru Všestudy“. V tomto 

stanovisku je uvedeno, cit.: „Na základě předložených projektových podkladů dáváme 

souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení)                           

a následně souhlas s realizací stavby. Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi 

s technickou infrastrukturou společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.“. OBÚ dále obdržel 

nové souhlasné stanovisko společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 24.10.2016  

zn. E29994/16, ve věci „Dobývací prostor Všestudy - stávající“. Cit. souhlasné stanovisko 

je identické s výše uvedeným souhlasným stanoviskem ze dne 24.5.2016 zn. E14731/16.  

S ohledem na obsah obou citovaných souhlasných stanovisek, která neobsahují žádné 

podmínky, OBÚ cit. souhlasná stanoviska nezohlednil v podmínce č. 12) čl. I výrokové části 

tohoto rozhodnutí.  

 Souhlasné vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 4.6.2016 zn. 160524-

16537913, k akci „Změna (rozšíření) dobývacího prostoru Všestudy“. Ve vyjádření  

je uvedeno, že společnost cit.: „na základě předložené dokumentace ze dne 24.5.2016 

souhlasí s realizací projektu“. OBÚ dále obdržel nové souhlasné vyjádření společnosti 

Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 24.10.2016 zn. MW000005227619666, k akci 

„Dobývací prostor Všestudy - stávající“. Cit. souhlasné vyjádření je identické s výše 

uvedeným souhlasným vyjádřením ze dne 4.6.2016 zn. 160524-16537913.  

S ohledem na obsah obou citovaných souhlasných vyjádření, která neobsahují žádné 

podmínky, OBÚ cit. souhlasná vyjádření nezohlednil v podmínce č. 12) čl. I výrokové části 

tohoto rozhodnutí.   

 Souhlasné vyjádření společnosti BRAWA a.s., zast. společností NET4GAS, s.r.o., ze dne 

24.5.2016 zn. 1557/16/BRA/V, ve věci „Změna (rozšíření) dobývacího prostoru Všestudy“.  

V tomto vyjádření je uvedeno, cit.: „Nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu  

ve vlastnictví BRAWA, a.s.“. OBÚ dále obdržel nové souhlasné vyjádření společnosti 

BRAWA a.s., zast. společností NET4GAS, s.r.o., ze dne 24.10.2016 zn. 3274/16/BRA/N,  

ve věci „DP Všestudy - stávající“. Cit. souhlasné vyjádření je identické s výše 

uvedeným souhlasným vyjádřením ze dne 24.5.2016 zn. 1557/16/BRA/V.  

S ohledem na obsah obou citovaných souhlasných vyjádření, která neobsahují žádné 

podmínky, OBÚ cit. souhlasná vyjádření nezohlednil v podmínce č. 12) čl. I výrokové části 

tohoto rozhodnutí.    

 Souhlasné vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o., ze dne 24.5.2016 zn.4217/16/OVP/N,  

ve věci „Změna (rozšíření) dobývacího prostoru Všestudy“. V tomto vyjádření je uvedeno, 

cit.: „Nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma 

telekomunikačního vedení ve vlastnictví NET4GAS,s.r.o.“. OBÚ dále obdržel nové 

souhlasné vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o., ze dne 24.10.2016 zn. 8533/16/OVP/N,  

ve věci „Změna (rozšíření) dobývacího prostoru Všestudy“. Cit. souhlasné vyjádření je 

identické s výše uvedeným souhlasným vyjádřením ze dne 24.5.2016 zn. 4217/16/OVP/N.                   

S ohledem na obsah obou citovaných souhlasných vyjádření, která neobsahují žádné 

podmínky, OBÚ cit. souhlasná vyjádření nezohlednil v podmínce č. 12) čl. I výrokové části 

tohoto rozhodnutí.    
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Organizace k návrhu na změnu – rozšíření DP Všestudy dále přiložila v Dokladové části C  

a Dokladové části D dokumentace následující stanoviska dotčených vlastníků a spoluvlastníků 

pozemků:  

 Nesouhlasné vyjádření Ladislava Dvorského, nar.: 23.3.1958, vlastníka pozemků p.č. 

829/13, 895/118, 895/106, 895/49, vše v k.ú. Křivousy, ke změně (rozšíření) dobývacího 

prostoru Všestudy, ze dne 29.6.2016, ve kterém je uvedena námitka, cit.: 

 „Se změnou (rozšířením) DP Všestudy nesouhlasím, není mi jasné pobírání dotací zem. 

 fondu  během těžby, ale nevylučuji další jednání.“.   

 

OBÚ k tomu jednak uvádí, že cit. vlastník výše uvedených pozemků neuvádí právně 

relevantní důvody svého nesouhlasu se změnou – rozšířením DP Všestudy, neboť pobírání 

dotací zem. fondu během těžby není předmětem tohoto správního řízení, a dále OBÚ k tomu 

uvádí, že změnou – rozšířením DP Všestudy nejsou nijak dotčena vlastnická práva k cit. 

pozemků, a případné střety zájmů mezi organizací a vlastníkem cit. pozemků musí být 

organizací v souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb. vyřešeny až v následném 

samostatném správním řízení o povolení hornické činnosti ve změněném – rozšířeném DP 

Všestudy.  

 

Z výše uvedených důvodu OBÚ jeho cit. námitku uvedenou v jeho shora uvedeném 

nesouhlasném vyjádření v čl. II výrokové části tohoto rozhodnutí zamítl.  

 Vyjádření Ing. Karla Schustera, nar.: 4.11.1968, vlastníka pozemku p.č. 145/1 v k.ú. 

Vojkovice u Kralup nad Vltavou, ke změně (rozšíření) dobývacího prostoru Všestudy,  

ze dne 22.6.2016, ve kterém je uvedeno, cit.:  

 

„Požaduji vyjmutí pozemku p.č. 145/1 v k.ú. Vojkovice u Kralup nad Vltavou včetně 

 ochranného pásma lesa z plánovaného rozšíření DP Všestudy. Zároveň žádám o zachování 

 stávající polní cesty ze Všestud, která kromě jiného slouží pro přístup k předmětným 

 pozemkům.“. 

 

OBÚ k tomu uvádí, že požadavek Ing. Karla Schustera, aby pozemek p.č. 145/1 v k.ú. 

Vojkovice u Kralup nad Vltavou, a to včetně ochranného pásma lesa, v plánovaném 

rozšíření DP Všestudy nebyl dotčen hornickou činností ve změněné – rozšířené části  

DP Všestudy, byl OBÚ zohledněn v podmínce č. 1) čl. I výrokové části tohoto rozhodnutí 

(viz shora).  

 

Další požadavek Ing. Karla Schustera týkající se zachování stávající polní cesty ze Všestud, 

 OBÚ zohlednil v podmínce č. 9) čl. I výrokové části tohoto rozhodnutí (viz shora). 

 Souhlas společnosti České štěrkopísky spol. s r.o., ze dne 7.6.2016, vlastníka  

a spoluvlastníka pozemků p.č. 829/3, 895/1, 859/2, 945/1, 944, 954, 895/116, 860, 829/2, 

829/7, 895/112, 895/63, 895/124, 895/103, 895/47, vše v k.ú. Křivousy, kde se uvádí, cit.: 

„se změnou (rozšířením) DP Všestudy - souhlasíme“. Bez podmínek. 

 Souhlas Jitky Součkové, ze dne 8.8.2016, spoluvlastníka pozemku p.č. 226/182 v k.ú. 

Všestudy u Veltrus, kde se uvádí, cit.: „se změnou (rozšířením) DP Všestudy - souhlasím“. 

Bez podmínek. 

 Souhlas Jaroslavy Kulhavé, ze dne 4.7.2016, spoluvlastníka pozemku p.č. 226/182 v k.ú. 

Všestudy u Veltrus, kde se uvádí, cit.: „se změnou (rozšířením) DP Všestudy - souhlasím“.  
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 Souhlas Jaromíra Pavliše, ze dne 7.6.2016, vlastníka pozemků p.č. 895/115, 829/4, 895/102, 

895/39 vše v k.ú. Křivousy a pozemků p.č. 157/123, 226/188, 226/189 vše v k.ú. Všestudy                         

u Veltrus, kde se uvádí, cit.: „se změnou (rozšířením) DP Všestudy - souhlasím“. Bez 

podmínek. 

 Souhlas Ing. Petra Hurdíka, ze dne 4.10.2016, vlastníka pozemku p.č. 226/230 v k.ú. 

Všestudy u Veltrus, kde se uvádí, cit.: „se změnou (rozšířením) DP Všestudy - souhlasím“. 

Bez podmínek. 

 Souhlas společnosti AGEKO, spol. s r.o., ze dne 4.10.2016, vlastníka pozemků p.č. 895/113, 

829/1, 895/119, 895/100, 895/37 vše v k.ú. Křivousy a pozemků p.č. 389/23, 226/180, 

226/181 vše v k.ú. Všestudy u Veltrus, kde se uvádí, cit.: „se změnou (rozšířením) DP 

Všestudy - souhlasím“. Bez podmínek. 

 Souhlas Mgr. Olgy Tydlitátové, ze dne 7.11.2016, vlastníka pozemku p.č. 226/6 v k.ú. 

Všestudy u Veltrus, kde se uvádí, cit.: „se změnou (rozšířením) DP Všestudy - souhlasím“. 

Bez podmínek. 

 Souhlas Ireny Hadrbolcové, ze dne 21.11.2016, spoluvlastníka pozemku p.č. 226/125 v k.ú. 

Všestudy u Veltrus, kde se uvádí, cit.: „se změnou (rozšířením) DP Všestudy - souhlasím“. 

Bez podmínek. 
 

Návrh organizace na změnu - rozšíření DP Všestudy, vypracovaný v říjnu 2016 báňským 

projektantem Mgr. Irenou Masákovou, byl na OBÚ doručen dne 7.10.2016, a to v souladu s § 28 

odst. 1 horního zákona ve spojení s § 2 a § 4 vyhlášky č. 172/1992 Sb., a byl OBÚ následně 

zaevidován pod č.j. SBS 32841/2016/OBÚ-02.  

 

O zahájení cit. správního řízení dnem 16.11.2016 informoval OBÚ ve smyslu § 47 odst. 1 

správního řádu ve spojení s § 144 odst. 2 správního řádu všechny jemu známé účastníky řízení  

a dotčené orgány státní správy přípisem ze dne 31.10.2016 č.j. SBS 32841/2016/OBÚ-02/1. 

 

Přípisem č.j. SBS 32841/2016/OBÚ-02/4 ze dne 24.11.2016 OBÚ řádně oznámil zahájení 

cit. správního řízení podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, v daném případě jedinému dotčenému občanskému sdružení (zapsanému 

spolku), které se však následně v zákonem stanovené lhůtě do cit. správního řízení nepřihlásilo 

k účastenství. 

 

OBÚ po prostudování cit. doplňujícího podání organizace shledal úplnost cit. podání                                      

a k objektivnímu posouzení všech podkladů nezbytných pro vydání meritorního rozhodnutí ve shora 

uvedené věci, nařídil OBÚ podle § 49 odst. 1 správního řádu ve spojení s § 28 odst. 3 horního 

zákona ústní jednání spojené s místním šetřením (dále jen „ústní jednání“) na den 11.1.2017,  

a to oznámením OBÚ č.j. SBS 32841/2016/OBÚ-02/5 ze dne 12.12.2016. Dále bylo účastníkům 

řízení cit. přípisem oznámeno, že v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu mohou v průběhu 

správního řízení ve věci nahlédnout na OBÚ do podkladů pro vydání meritorního rozhodnutí 

ve věci a k těmto podkladům se vyjádřit. V cit. přípisu OBÚ dále upozornil na to, že v souladu  

s § 28 odst. 3 horního zákona mohou účastníci řízení svoje připomínky a návrhy ve věci uplatnit 

nejpozději při ústním jednání s tím, že jinak k nim nemusí být OBÚ přihlédnuto. Ve stejné lhůtě 

mohli též ve smyslu § 28 odst. 4 horního zákona oznámit svá stanoviska ve věci dotčené orgány 

státní správy.  

 

Při ústním jednání byli přítomní zástupci dotčených orgánů státní správy a přítomný 

účastník řízení (tj. organizace) seznámeni s předloženou dokumentací ve věci, tj. s „Návrhem na 

změnu (rozšíření) dobývacího prostoru Všestudy na výhradním ložisku štěrkopísku Vojkovice 1 – 
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Všestudy (B 3002900)“ byly jim zodpovězeny veškeré dotazy ve věci a byla jim dána možnost se 

vyjádřit do protokolu z ústního jednání a seznámit se s veškerými podklady rozhodnutí ve věci. 

Možnosti písemného vyjádření svého stanoviska popř. námitek či připomínek do protokolu nikdo 

z přítomných nevyužil. 

 

Přítomnému účastníku řízení byla též v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu dána možnost 

vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci. Tento účastník řízení (organizace) však tohoto svého 

procesního práva nevyužil.   

 

O výsledku ústního jednání ve věci byl OBÚ sepsán protokol, který byl na OBÚ zaevidován 

dne 11.1.2017 pod č.j. SBS 01388/2017/OBÚ-02. 

 

V návaznosti na shora uvedené OBÚ v souladu s § 39 odst. 1 správního řádu určil 

usnesením č.j. SBS 32841/2016/OBÚ-02/8 ze dne 16.1.2017 všem jemu známým účastníkům řízení 

přiměřenou lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům meritorního rozhodnutí ve věci podle  

§ 36 odst. 3 správního řádu. Nikdo se však nevyjádřil. 

 

OBÚ dále v cit. správním řízení na základě shora uvedeného podání organizace ze dne 

1.2.2017 č.j.  SBS 03841/2017/OBÚ-02 vydal dne 6.2.2017 pod č.j. SBS 32841/2016/OBÚ-02/11 

usnesení, kterým OBÚ účastníkům cit. správního řízení dle § 39 odst. 1 správního řádu ve spojení  

s § 36 odst. 3 správního řádu určil přiměřenou lhůtu, ve které se mohli účastníci řízení vyjádřit 

k nově doplněným podkladům meritorního rozhodnutí ve věci. Nikdo se však nevyjádřil. 

 

OBÚ řádně posoudil podle § 50 správního řádu všechna v cit. správním řízení podaná 

stanoviska a vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy ve věci, a v čl. I výrokové 

části tohoto rozhodnutí stanovil podmínky, při jejichž dodržení výše uvedenou změnu (rozšíření) 

dobývacího prostoru Všestudy na výhradním ložisku štěrkopísku Vojkovice 1 – Všestudy                                  

(B 3002900) organizaci povolil. Podmínky čl. I výrokové části tohoto rozhodnutí OBÚ stanovil 

z důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů a dodržení řádného předpisového stavu  

(viz shora), přičemž v textu čl. I (na str. 4) výrokové části tohoto rozhodnutí OBÚ dále rovněž 

v souladu s § 27 odst. 3 horního zákona řádně uvedl termín započetí dobývání výhradního ložiska 

Vojkovice 1 – Všestudy (B 3002900), ve změněné – rozšířené části DP Všestudy tak, jak je 

uvedeno shora (tj. v termínu do tří let od nabytí právní moci následného samostatného rozhodnutí 

OBÚ o povolení hornické činnosti v DP Všestudy).  

 

V řízení o změně (rozšíření) dobývacího prostoru Všestudy na výhradním ložisku 

štěrkopísku Vojkovice 1 – Všestudy (B 3002900) OBÚ neshledal žádné právně relevantní důvody 

bránící povolení cit. změny.  

 

V čl. II výrokové části tohoto rozhodnutí OBÚ řádně v souladu s § 28 odst. 8 horního 

zákona rozhodl o výše uvedené námitce účastníka řízení Ladislava Dvorského, nar. 23.3.1958,  

a to tak, jak je shora uvedeno, přičemž odůvodnění rozhodnutí OBÚ o výše uvedené námitce cit. 

účastníka řízení je OBÚ uvedeno na str. 24 tohoto rozhodnutí.  

 

Protože byly splněny všechny podmínky, které platné právní předpisy s vydáním tohoto 

rozhodnutí spojují, rozhodl OBÚ tak, jak je výše uvedeno.  

 

S podáním návrhu na změnu (rozšíření) dobývacího prostoru Všestudy na výhradním 

ložisku štěrkopísku Vojkovice 1 – Všestudy (B 3002900) je podle zákona č. 634/2004 Sb.,  

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (část IV, položka 60, bod 1. písm. j) 

Sazebníku správních poplatků), spojena povinnost organizace uhradit správní poplatek v celkové 
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výši 1.500,- Kč. Poplatek byl organizací uhrazen dne 7.10.2016 kolkovými známkami vylepenými 

na podané žádosti ve věci. 

 

 

P o u č e n í :  

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 81 a násl. správního řádu podat 

odvolání ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení k Českému bánskému úřadu v Praze podáním  

u OBÚ. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu, to znamená, musí být 

z něj patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v odvolání jméno 

a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování. Právnická 

osoba uvede v odvolání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný 

údaj a adresu sídla, popř. jinou adresu pro doručování.      

 
 

„otisk úředního razítka“ 

 

 

 

 

                     Ing. Dalibor Tichý 

 předseda úřadu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 
 
Mapa povrchové situace - DP Všestudy, v měřítku 1:4000, zpracovaná RNDr. Martinem Jačkem                
a schválená Ing. Milošem Ječným, PhD., v říjnu 2016.  
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Rozdělovník:    
 

I. Účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (obdrží do vlastních rukou):   

 

    UNIM spol. s r.o., Všestudy 18, 277 44 Veltrusy, IČ: 47545887, zastoupená GET s.r.o., 

Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2, IČ: 49702904  

 

II. Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (obdrží veřejnou vyhláškou):    

 

1) Obec Všestudy, č. p. 7, 27746 Všestudy, IČ: 00237311 

2) Obec Vojkovice, Vojkovice čp. 137, 277 44 Vojkovice, IČ: 00237299 

3) AGEKO, spol. s r.o., Dušníky nad Vltavou 10, 277 44 Všestudy, IČ: 42740339 

4) CEMEX Sand, k.s., Masarykovo náměstí 207, 763 61 Napajedla, IČ: 47906201 

5) České štěrkopísky spol. s r.o., Cukrovarská 34/41, Čakovice, 196 00 Praha 9, IČ: 27584534 

6) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 

7) Dvorský Ladislav, nar. 23.3.1958, Dědibaby 8, 277 45 Vojkovice 

8) Hadrbolcová Irena, nar. 23.3.1957, č. p. 22, 27746 Všestudy 

9) Hánl Jiří, nar. 12.3.1958, č. p. 49, 27746 Všestudy 

10) Herman Tomáš, nar. 10.11.1968, Vojanova 599/44, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem 

11) Hermanová Kamila, nar. 20.2.1973, U Radnice 229, Neštěmice, 40331 Ústí nad Labem 

12) Hurdík Petr, nar. 27.8.1959, Kmochova 462, Mikovice, 27801 Kralupy nad Vltavou 

13) Kulhavá Jaroslava, nar. 28.3.1943, Kollárova 1367, 41301 Roudnice nad Labem 

14) Medáčková Dagmar Mgr., nar. 19.9.1947, č. p. 105, 41187 Krabčice 

15) Mrlíková Tydlitátová Eva, nar. 29.9.1984, Javorová 205, Dolní Jirčany, 25244 Psáry 

16) Nedbal Stanislav, nar. 7.11.1934, č. p. 4, 27746 Všestudy 

17) Nedbalová Alena, nar. 4.8.1946, č. p. 4, 27746 Všestudy 

18) Pavliš Jaromír, nar. 5.6.1957, Komenského 154, 27746 Veltrusy 

19) Pešková Renata, 11.3.1964, č. p. 61, 27321 Hobšovice 

20) Schuster Karel Ing., nar. 4.11.1968, č. p. 17, 27744 Vojkovice 

21) Součková Jitka, nar. 30.8.1969, Prouzova 792/6, Vysočany, 19000 Praha 9 

22) Svoboda Oldřich, adresa neznámá 

23) Svobodová Božena, adresa neznámá 

24) Šarochová Helena, nar. 24.7.1953, č. p. 21, 27746 Všestudy 

25) Švec Josef, nar. 9.10.1939, č. p. 53, 27745 Zálezlice 

26) Tydlitátová Olga Mgr., nar. 29.1.1950, Klácelova 283/3, Stránice, 60200 Brno 

27) Veselá Hermanová Štěpánka, nar. 4.2.1977, Vojanova 453/19, Krásné Březno,  

40007 Ústí nad Labem 

28) BRAWA a.s., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle, IČ: 24757926 zast. 

NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle, IČ: 27260364 

29) ČD - Telematika a.s., Praha 3, Pernerova 2819/2a, 130 00, IČ: 61459445 

30) ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7,  IČ: 60193531 

31) ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ: 25702556 

32) Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), Olšanská 2681/6,  

13000 Praha 3, IČ: 04084063 

33) České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 24738875 

34) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 24729035 

35) ČEZ ICT Services, a.s., Praha 4, Duhová 1531/3, 140 53, IČ: 26470411 

36) Dial Telecom, a.s., Praha 8 - Karlín, Křižíkova 36a/237, 186 00, IČ: 28175492 

37) MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 60193468 

38) NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle, IČ: 27260364 
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39) GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno,  

IČ: 27935311 

40) Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, IČ: 26196620 

41) T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 

42) UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov 7, IČ: 27597075 

43) UPC Česká republika, a.s., Závišova 5, 140 00 Praha 4, IČ: 00582282 

44) Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 
 

III.  Dotčené orgány státní správy (obdrží do datové schránky):    
 

1) Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy,  

Palackého nám. č.p. 6/1, 278 01  Kralupy nad Vltavou 1, IČ: 00236977 

2) Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy,  

Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ:  70891095 

3) Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace kraje, 

Zborovská 11 150 21 Praha 5, IČ: 00066001 

4) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha,  

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, IČ: 70994234 

5) Úřad pro civilní letectví ČR, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6, IČ: 48134678 

6) Ministerstvo dopravy ČR, odbor infrastruktury a územního plánu,  

nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ: 66003008  

7) Ministerstvo dopravy ČR, odbor pozemních komunikací,  

nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ: 66003008  

8) Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování,  

Palackého nám. č.p. 6, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1, IČ: 00236977 

9) Městský úřad Veltrusy, stavební úřad, Palackého 9, 277 46 Veltrusy, IČ: 00237272 

10) Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí,  

Palackého nám. č.p. 6/1, 278 01  Kralupy nad Vltavou 1, IČ: 00236977 

11) Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje,  

Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095 

12) Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,  

Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095 

13) Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí  

a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, IČ: 00164801 

14) Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy I,  

Vršovická 65, 100 10 Praha 10, IČ: 00164801 

15) Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, IČ: 70889953 

16) Státní pozemkový úřad, odd. správy vodohospodářských děl,  

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774 

17) Ministerstvo obrany ČR, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité 

infrastruktury Praha, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Sekce ekonomická  

a majetková, Hradební 12/772, 110 05 Praha 1, IČ: 60162694 

18) Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, IČ: 679 85 912  

19) Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, pracoviště Mělník,  

Pražská 391, 276 01 Mělník, IČ: 71009159 

20) Lesy ČR, s.p., Lesní správa Mělník, Kokořínská 2021, 276 01 Mělník  

21) Ministerstvo zemědělství ČR, sekce lesního hospodářství, odbor hospodářské úpravy  

a ochrany lesů, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 00020478      
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