
OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD
pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava Mor. Ostrava

Uvědomění  o  zahájení  správního  řízení  o  návrhu  na  změnu  (zmenšení)  zvláštního 
dobývacího prostoru Bruzovice, ID: 4/0026 pro dobývání výhradního ložiska s     názvem 
Bruzovice (ID: 3083272) vyhrazeného nerostu zemní plyn 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále také OBÚ), 
s působností k vykonávání vrchního dozoru státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst. 
1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále také vzpp.) a věcně 
příslušný podle ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), vzpp., ustanovení § 84 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního 
zákona vzpp., dne 8. 9. 2017 obdržel návrh (dále také žádost) organizace  Green Gas DPB, 
a.s., IČ:  00494356,  se  sídlem  Rudé  armády  637,  Paskov,  PSČ  739  21  -  v souladu 
s ustanovením § 10 odst. 1 písm. e) horního zákona - na změnu (zmenšení) shora uvedeného 
zvláštního dobývacího prostoru. Žádost, datovaná dnem 4. 9. 2017, byla OBÚ zaevidována 
pod č.j. SBS 30361/2017. 

OBÚ podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vzpp. ve spojení 
s § 144 odst. 2 správního řádu, 

oznamuje

všem jemu známým účastníkům řízení zahájení správního řízení o návrhu ve shora uvedené 
věci, a to uplynutím lhůty 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení (veřejné vyhlášky) na 
úřední  desce  zdejšího  úřadu,  tj.  dnem 11.  10.  2017,  ve  smyslu  ustanovení  §  144 odst.  2 
správního řádu.

OBÚ v souladu s ustanovením § 28 odst. 3 horního zákona a § 144 odst. 6 správního řádu, za 
účelem projednání výše uvedeného návrhu v řízení s velkým počtem účastníků, nařídil termín 
ústního jednání na den 

20. 10. 2017 v 9,00 hod.,

se srazem účastníků v organizaci Green Gas DPB se sídlem Rudé armády 637, Paskov, PSČ  
739 21 v zasedací místnosti budovy „F“ (budova laboratoří).
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Do  příslušných  podkladů,  podle  kterých  bude  rozhodováno,  lze  nahlédnout  v  OBÚ 
v úředních dnech v době od 6:30 do 15:00 hod – úterý, čtvrtek a pátek a od 6:30 do 17:00 – 
pondělí a středa, nejlépe po předchozí telefonické domluvě (tel. 596 100 234) s Ing. Radúzem 
Klikou, Ph.D.

K ústnímu jednání vezměte s sebou všechny písemnosti, které se týkají projednávané věci.

Případné  náklady spojené  s účastí  na  ústním jednání  si  každý  účastník  hradí  samostatně. 
Z účasti  na ústním jednání  nevzniká nárok na úhradu ušlé  mzdy či  zisku z podnikatelské 
činnosti. 

Ústní jednání je neveřejné (§ 49 odst. 2 správního řádu).

Ing. Radúz Klika, Ph.D.
obvodní báňský inspektor
oprávněná úřední osoba
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Seznam k č. j. SBS 30361/2017/3

- fyzické osoby 
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- právnické osoby

Green Gas DPB, a.s.

- 11 -



- Účastníci řízení – obce:

Obec Bruzovice
Bruzovice 214 
739 36  Bruzovice

Obec Dobrá
Dobrá 230
739 51  Dobrá

Obec Pazderna
Pazderna 65
739 51  Pazderna

Obec Sedliště
Sedliště 271
739 36  Sedliště

Obec Staré město
Jamnická 46
738 01  Staré Město

Statutární město Frýdek - Místek
Radniční 1148
738 01  Frýdek-Místek

- Dotčené orgány státní správy:

Obecní úřad Dobrá 
Stavební úřad
Dobrá 230
739 51  Dobrá

Magistrát města Frýdku - Místku
odbor územního rozvoje a stavebního řádu
oddělení stavebního řádu
Radniční č.p. 1148
738 22  Frýdek-Místek
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Magistrát města Frýdku - Místku
odbor územního rozvoje a stavebního řádu
oddělení územního rozvoje
Radniční č.p. 1148
738 22  Frýdek-Místek

Magistrát města Frýdku - Místku
odbor životního prostředí a zemědělství
Radniční č.p. 1148
738 22  Frýdek-Místek

Ministerstvo životního prostředí
odbor výkonu státní správy IX
pracoviště: Čs. legií 5
702 00  Ostrava

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117
702 18  Ostrava
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