Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského
Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

SBS 15802/2021/OBÚ-08

Ing. Tomáš Makoň/733

Veřejná

V Sokolově

22.4.2021

vyhláška

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského (déle jen „OBÚ“), jako jiný stavební
úřad příslušný podle ustanovení § 16, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále též „zákon č. 183/2006
Sb.“), podle § 25 odst. 2 a 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s § 9b odst. 1 a 3 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a za použití § 144
odst. 6 správního řádu,

doručuje

touto veřejnou vyhláškou, v souladu s ustanovením § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 47
správního řádu,
oznámení o zahájení správního řízení ve věci vydání
stavebního povolení na stavbu
„Separační linka – Horní Slavkov“
a dále uvedené informace.
Organizace SANAKA Industry, a.s., se sídlem Na Příkopě 859/22, 110 00 Praha – Nové
Město, IČ: 27569462 (dále jen „organizace“), kterou zastupuje na základě uděleného
zmocnění ze dne 11. 3. 2021 organizace TVAR COM, spol. s r.o., se sídlem Škroupova
4256/1, 636 00 Brno, IČ: 13693671 (dále též „žadatel“), předložila OBÚ dne 9.4.2021 žádost
o vydání stavebního povolení na stavbu „Separační linka – Horní Slavkov“. Žádost je na
OBÚ evidována pod spisovou značkou SZ SBS 13812/2021. Dnem doručení žádosti bylo
zahájeno správní řízení v předmětné věci. Jedná se o správní řízení, které je navazujícím
řízením na posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
- Předmětem navazujícího řízení je vydání stavebního povolení na stavbu „Separační linka
– Horní Slavkov“. Jedná se o zařízení a objekty na zpracování pískové suroviny
ve stanoveném dobývacím prostoru Horní Slavkov, realizováním úpravárenské
technologické linky na zpracování suroviny kameniva (pískové suroviny) vytěžené
v dobývacím prostoru, se vstupní kapacitou 360. 000 tun suroviny ročně. Záměrem
je realizovat plně funkční úpravárenskou linku s nutným technologickým zařízením, včetně
potřebné infrastruktury v severovýchodním okraji dobývacího prostoru. Cílem technologie
provozu je pomocí dvoustupňové magnetické separace rozdělit frakci o velikosti zrna
od 0 – 1 mm na koncentrát lithných slíd (cinvalditů) a křemenný písek. Stavba
je definována jako dočasná, po skončení těžby bude technologická linka demontována
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stejně jako úpravárenská a skladovací hala a vodní hospodářství, související stavby budou
sloužit k následné sanaci a rekultivaci území po těžbě. Z hlediska architektonického jsou
uplatňovány jednoduché tvary s ohledem na stávající zástavbu.
Stavba obsahuje:
Stavební objekty
SO 510 Objekt vstupního podavače
SO 520 Hala úpravny a sklad koncentrátu
SO 530 Nádrže na technologickou vodu
SO 535 Čerpací stanice provozní vody
Provozní soubory
PS 010 Doprava suroviny na rozplav
PS 020 Třídění a magnetická separace
PS 025 Odvodnění a skladování
PS 030 Vodní hospodářství
PS 050 Rozvody NN a řídicí systém
PS 065 Výroba stlačeného vzduchu
Umístění stavby na pozemku:
Územní rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby vydal stavební úřad dne 19.2. 2021 pod
č.j. SBS 03679/2021/OBÚ-08. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 26.3.201212016.
Stavba bude umístěna na pozemcích parcelní číslo 1209/5 a st.1569 v katastrálním území
Horní Slavkov.
SO 510 Objekt vstupního podavače na pozemku parcelní číslo 1209/5 v k.ú. Horní Slavkov,
SO 520 Hala úpravny a sklad koncentrátu na pozemcích parcelní číslo 1209/5 a st.1569 v k.ú.
Horní Slavkov, SO 530 Nádrže na technologickou vodu na pozemku parcelní číslo 1209/5
v k.ú. Horní Slavkov, SO 535 Čerpací stanice provozní vody na pozemku parcelní číslo
1209/5 v k.ú. Horní Slavkov.
PS 010, PS 020, PS 025, PS 030, PS 050, PS 065 na pozemcích parcelní číslo 1209/5 a
st.1569 v k.ú. Horní Slavkov. Provozní soubory jsou umístěny zcela nebo částečně v SO 520
(Hala úpravny a sklad koncentrátu).
Dotčené sousední pozemky:
pozemek parcelní číslo: st.1247, st.1248, st.1249, st.1250, st.1568, 1209/10, 1436/1, 1436/9
v katastrálním území Horní Slavkov, uvedené pozemky jsou ve vlastnictví žadatele
a pozemky parcelní číslo: 1209/9 a 4084/4 v katastrálním území Horní Slavkov, uvedené
pozemky jsou ve vlastnictví Města Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov, IČ
00259322.
Podání žádosti o vydání stavebního povolení předcházelo posouzení vlivů provedení záměru
na životní prostředí, provedené Ministerstvem životního prostředí, které podle § 9a odst. 1
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, vydalo pod
č.j.: MZP/2017/710/360 ze dne 14.8.2017, závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí. Se závazným stanoviskem a dokumenty pořízenými v průběhu
posuzování vlivů provedení záměru na životní prostředí se lze seznámit v Informačním
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systému EIA na internetové adrese www.cenia.cz/eia,
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MPZ458.

kód

záměru

MPZ458

K navazujícímu řízení o vydání stavebního povolení byly dále vydány následující vyjádření
a závazná stanoviska dotčených orgánů:
- Krajský úřad Karlovarského kraje odbor ŽP a zemědělství:
č.j.: KK/5797/ZZ/20 ze dne 17.12.2020, č.j. KK/2934/ZZ/20 ze dne 12.6.2020, č.j. KK/1139/ZZ/20
ze dne 15.6.2020, KK/1449/ZZ/20 ze dne 25.3.2020, KK/1780/ZZ/19 ze dne 14.5.2019.
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech:
č.j. KHSKV 03503/2020/HP/Ne – S10 ze dne 1.6.2020.
- Hasičský
záchranný
sbor
Karlovarského
kraje,
územní
odbor
Sokolov:
č.j. HSKV-1458-1/2019/So ze dne 6.6.2019, č.j. HSKV-1458-3/2019/So ze dne 6.6.2019
- MěÚ Sokolov, Odbor životního prostředí:
č.j. MUSO/64030/2020/OŽP/JISK ze dne
ze dne 24.6.2020.

30.6.2020,

č.j. MUSO/51292/2020/OŽP/JIRY

- MěÚ Sokolov, Odbor stavební a územního plánován:
č.j. MUSO/ 67689/2020/ OSÚP/JADO ze dne 9.7.2020, č.j. MUSO/47895/2019/OSÚP/PESO
ze dne 6.5.2019 a č.j. 24562/015/OSÚP/LUSD ze dne 7.4.2015.
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský
les – pracoviště Karlovy Vary:
č.j. SR/0160/Sl/2015-26 ze dne 28.5.2019, č.j. SR/0219/SL/2020-3 ze dne 30.6.2020
a č.j. SR/0160/SL/2015-32 ze dne 20.7.2020.
- Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Regionální centrum Kamenná:
č.j. SÚJB/RCKA/12931/2020 ze dne 25.6.2020.
- Povodí Ohře, s.p.:
zn. POH/19781/2019-02/032300
ze dne16.12.2020

ze

dne

13.5.2019,

č.j.:

POH/54962/2020-02/032300

- Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře:
č.j. LCR956/003092/2019 ze dne 5.12.2019.
- MěÚ Horní Slavkov, Odbor výstavby a životního prostředí, č.j. 2787/2020/HS/OVŽP-4
ze dne 3.8.2020.
- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence:
č.j.: MPZ/2017/710/360 ze dne 14.8.2017, č.j.: MPZ/2020/710/4994 ze dne 22.12.2020.
K žádosti stavebníka se dále vyjádřili:
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem:
č.j. ČIŽP/44/2020/5235 ze dne 22.3.2020
- Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, dne 23.6.2020
- Státní pozemkový úřad, odbor vodohospodářských staveb:
č.j. SPU 195777/2017 ze dne 25.5.2017.
- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany:
zn. 116657/2020-1150-OÚZ-PHA ze dne 30.6.2020.
- Město Horní Slavkov, Odbor majetku a investic:
č.j.: 2055/2019/HS/OMI-5 ze dne 14.9.2020.
- DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram:
č.j.: D300/01507/2020/OSLB, ze dne 21.2.2020.
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- KMK GRANIT, a.s., Mírová 545, 357 47 Krásno:
-

zn.: 14/2020PT ze dne 17.3.2020.
Česká geologická služba, Klárov 131/3, 118 21 Praha:
zn.: CGS 600/20/749/II/149 ze dne 20.2.2020.
ČD Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3:
č.j.: 1201906679 ze dne 16.4. 2019.
ČEPRO, a.s., agenda správy, Dělnická č.p. 213/12, 170 04 Praha 7:
č.j.: 12128/20 ze dne 19.10.2020.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3:
č.j.: 608176/19 ze dne 26. 4. 2019.

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly:
zn.: 0101399833 ze dne 19.10.2020, zn.: 1111159608 ze dne 20.10.
- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4:
zn.: 0700281405 ze dne 19.10.2020.
- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4:
zn.: 0201141502 ze dne 19.10.2020.

- NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle:
zn.: 3399/19/OVP/N ze dne 16.4. 2019.
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno:
zn.: 5001905038 ze dne 5. 4. 2019

- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, 660 07 Karlovy Vary:
č.j.: 06357/220/20/Še ze dne 3. 8. 2020.
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4:
zn.: E44338/20 ze dne 19. 10. 2020.
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5:
zn.: 201019-0918221335 ze dne 19.10. 2020.

Tato veřejná vyhláška s oznámením o zahájení řízení a uvedenými informacemi je vyvěšena:
1. na úřední desce OBÚ, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov,
2. na elektronické úřední desce OBÚ, umožňující dálkový přístup na internetových stránkách,
na adrese http://www.cbusbs.cz/cs/cbu-8,
3. na úřední desce Městského úřadu Horní Slavkov.
Připomínky k řízení ve věci vydání stavebního povolení může veřejnost písemně uplatnit
na OBÚ se sídlem Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode
dne zveřejnění této informace. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.
Pokud se dotčený územní samosprávný celek nebo dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i)
bodě 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, podáním písemného
oznámení přihlásí na OBÚ a to do 30 dnů ode dne zveřejnění této informace, stává
se účastníkem tohoto navazujícího řízení ve věci vydání stavebního povolení výše uvedené
stavby.
Do podkladů a dokumentace pro vydání stavebního povolení lze, po předchozí domluvě,
nahlédnout na OBÚ, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov.
OBÚ dále informuje, že jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení záměru, proto podle ustanovení § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
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stavební zákon, upouští od ústního jednání. Účastníci řízení mohou písemně uplatnit své
námitky a dotčené orgány závazná stanoviska na OBÚ se sídlem Boženy Němcové 1932,
356 01 Sokolov ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení.
„otisk razítka“
Ing. Jiří Mašek
předseda úřadu
Přílohy veřejné vyhlášky:
- Žádost organizace SANAKA Industry, a.s., o vydání stavebního povolení na stavbu
„Separační Linka – Horní Slavkov“
- grafické znázornění záměru – Katastrální situační výkres č.v. 12a, SANAKA Industry, a.s.,
„Separační Linka – Horní Slavkov“
Vyvěšeno dne: 26.04.2021

Sejmuto dne: 28.05.2021

Razítko a podpis úřední osoby:

Razítko a podpis úřední osoby:

Rozdělovník: (doručí se datovou zprávou)

Účastníci řízení dle ust. § 109 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon:
- SANAKA Industry, a.s., zastoupená organizací TVAR COM, spol. s r.o., se sídlem
Škroupova 4256/1, 636 00 Brno
- Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
Dotčené orgány státní správy:
- Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský
les – pracoviště Karlovy Vary, Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
- Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Regionální centrum Kamenná, 262 31 Milín
- Krajský úřad Karlovarského Kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní
353/88, 360 21 K. Vary - Dvory
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 94,
360 21 Karlovy Vary
- Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, Rokycanova 1929, 356 01
Sokolov
- Lesy České republiky, s.p., Sráva toků – oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415
01 Teplice
- Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, územní odbor Sokolov, P. Chelčického 1560,
356 01 Sokolov
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Ověřovací doložka konverze dokumentu
z elektronické do elektronické podoby
( v souladu s ustanoveními zákona č. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, § 69a, Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě )

Ověřuji pod pořadovým číslem 1403/2021, že tento dokument, který vznikl převedením datového formátu se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením
vznikl.
Převedením dokumentu a vytvořením ověřovací doložky se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující elektronický dokument byl podepsán elektronickým podpisem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena. Zaručený elektronický
podpis byl shledán neplatným, dokument sice nebyl změněn, ale certifikát nebyl platný ve vztahu k rozhodnému okamžiku ověřování podpisu nebo se nejednalo
o akceptovaný typ certifikátu (identitu původce proto nelze garantovat) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných
certifikátů.

Elektronický podpis:
Podpis byl připojen u dokumentu
Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 26.04.2021 08:36:12 byl získán jako datum a čas přijetí podání v e-podatelně
Elektronický podpis byl shledán neplatným, dokument sice nebyl změněn, ale certifikát nebyl platný ve vztahu k rozhodnému okamžiku ověřování podpisu nebo
se nejednalo o akceptovaný typ certifikátu (identitu původce proto nelze garantovat)
Certifikát podpisu:
Číslo certifikátu: 22194110(0x152A7BE)
Platnost: od 24.08.2020 do 13.09.2021, certifikát nebyl zneplatněn
Vystavitel certifikátu: Česká pošta, s.p., CZ
Podepisující: Ing. Jiří Mašek, Český báňský úřad
Podpis byl opatřen časovým razítkem, které ale není v souladu s nařízením eIDAS ( )
Číslo časového razítka:
Vystavitel:
Datum a čas z razítka:

Identifikační údaje ověřovací doložky
Datum a čas vyhotovení ověřovací doložky: 26.04.2021 09:04:57
Místo vyhotovení ověřovací doložky: Dlouhá 634 , 35731 HORNÍ SLAVKOV
Ověřující organizace: Město Horní Slavkov
Ověřující osoba: Hana Gregorová
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LEGENDA:
stavební uzávěry
pozemky separační linky
pozemky pro stanovení ložiska
pozemky v držení společnosti SANAKA Industry, a.s.
vnitrozávodní přípojka vodovodu
hlavní vodovod
rozvody elektro vzduchem

TENTO DOKUMENT JE VLASTNICTVÍM FIRMY TVARCOM spol. s r.o. A NESMÍ BÝT REPRODUKOVÁN NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ NEBO BÝT
POUŽIT JINÝM ZPŮSOBEM BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO POVOLENÍ OD FIRMY TVARCOM spol. s r.o. NEBO JÍ OPRÁVNĚNÉ OSOBY.
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Ověřovací doložka konverze dokumentu
z elektronické do elektronické podoby
( v souladu s ustanoveními zákona č. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, § 69a, Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě )

Ověřuji pod pořadovým číslem 1405/2021, že tento dokument, který vznikl převedením datového formátu se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením
vznikl.
Převedením dokumentu a vytvořením ověřovací doložky se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující elektronický dokument nebyl podepsán elektronickým podpisem .
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Místo vyhotovení ověřovací doložky: Dlouhá 634 , 35731 HORNÍ SLAVKOV
Ověřující organizace: Město Horní Slavkov
Ověřující osoba: Hana Gregorová
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