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Věc: Společné jednání o návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území – vyjádření OBÚ ve smyslu
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Vaše oznámení zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města
Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 16. 4. 2018 pod
č.j. SBS 12081/2018/OBÚ-02, o vyjádření k „Společné jednání o návrhu Územního plánu
hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území“
sdělujeme, že OBÚ posoudil shora uvedený návrh a zjistil, že v mapové části předmětného
územního plánu chybí zakreslení následujících stávajících dobývacích prostorů evidovaných u
OBÚ: Řeporyje, Zadní Kopanina, Radotín, Slivenec, Zadní Kopanina I, Zbraslav IV,
Záběhlice (Zbraslav), Zbraslav III – Jíloviště, Štěrboholy. V mapové části dále chybí
zakreslení následujících chráněných ložiskových území: Řeporyje, Slivenec, Zbraslav,
Lipence I, Zbraslav I, Štěrboholy I., Kolovraty, Kolovraty I.
Dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb. „K včasnému zabezpečení
ochrany nerostného bohatství jsou orgány územního plánování a zpracovatelé územně
plánovací dokumentace povinni při územně plánovací činnosti vycházet z podkladů o
zjištěných a předpokládaných výhradních ložiskách poskytovaných jim ministerstvem
životního prostředí České republiky; při tom postupují podle zvláštních předpisů a jsou
povinni navrhovat řešení, které je z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a dalších
zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější.“
Dle ustanovení § 18 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, lze v chráněném
ložiskovém území zřizovat stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska,
jen na základě závazného stanoviska dotčeného orgánu podle tohoto zákona. Znemožnit nebo
ztížit dobývání výhradních ložisek nerostů je možno jen ve zvlášť odůvodněných případech,
jde-li o mimořádně důležitou stavbu nebo zařízení nebo bude-li stavbou nebo zařízením
ztíženo nebo znemožněno dobývání jen malého množství zásob výhradního ložiska. Dle
ustanovení § 19 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, umístění staveb a zařízení
v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, může povolit příslušný orgán
podle zvláštních právních předpisů jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje
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v přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne
podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení.

Ing. Dalibor Tichý
předseda úřadu

