Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 7. 2. 2019 byl požadavek na poskytnutí následujících
informací:
1. Informace, zda je vedeno řízení ve věci povolení provozu – Slezské
kamenolomy a.s. provoz Mikulovice.
2. Informace, jestli bylo provedeno šetření na provozovně.
3. Informace, jestli je do řízení zapojen i Obecní úřad Mikulovice, který má
stížnosti obyvatel na hluk, prach, vibrace a další problémy s provozem této
provozovny Slezské kamenolomy a.s.
Poskytnutá informace:
K bodu 1 žádosti bylo žadateli sděleno:
V současné době je na krajském úřadu vedeno řízení o povolení provozu dle § 11 odst.
2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“) pro stacionární vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší uvedený
v příloze č. 2 k zákonu pod kód 4.12. Povrchová úprava kovů a plastů a jiných
nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně do 30 m3
včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní – Tryskací zařízení typ TJVP-320.
Zdroj znečišťování ovzduší je lokalizován na adrese: Hlavní 4, 790 84 Mikulovice.
Správní řízení dle znění § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), bylo zahájeno dnem podání žádosti, tedy 17. 9. 2018.
Správní řízení je vedeno s obchodní firmou: Slezské kamenolomy a.s., IČ: 29243661,
Hlavní 4, 790 84 Mikulovice.
Vzhledem k tomu, že podaná žádost neobsahovala veškeré náležitosti nutné k jejímu
dostatečnému posouzení (především nebyl doručen odborný posudek dle zákona),
krajský úřad v souladu s ust. § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu, správní řízení
usnesením vydaným pod č. j.: KUOK 108109/2018 dne 15. 10. 2018 přerušil a stanovil
lhůtu k doplnění žádosti, s termínem do 60 dnů od doručení citovaného usnesení.
Dne 12. 12. 2018 byla krajskému úřadu doručena žádost o prodloužení správní lhůty
pro doručení podkladů, které měly být součástí původně podané žádosti.
Vzhledem k tomu, že se žadateli nepodařilo zajistit veškeré požadované podklady,
požádal účastník řízení o prodloužení termínu k doplnění žádosti. Krajský úřad
usnesením na základě této žádosti dne 10. 1. 2019, pod č. j.: KUOK 128921/2018 lhůtu
pro doložení podkladů prodloužil do 18. 3. 2019
K bodu 2 žádosti bylo žadateli sděleno:
Místní šetření na lokalitě Hlavní 4, 790 84 Mikulovice provedeno nebylo, zákonem
není k vydání povolení provozu vyžadováno.

K bodu 3 žádosti bylo žadateli sděleno:
Obecní úřad Mikulovice není do řízení o povolení provozu pro výše uvedený zdroj
zapojen. V rámci správních řízení o povoleních provozu nejsou obecní úřady dotčeným
orgánem. Krajské úřady mají ze zákona povinnost v rámci znění dle § 11 odst. 4 zákona
oslovit obecní úřad a požádat jej o vyjádření – „Obecní úřad může vydat své vyjádření k
řízení podle odstavce 2 písm. b), a to do 15 dnů ode dne doručení podkladů ve věci,
pokud se s krajským úřadem nedohodne jinak“. Krajský úřad má povinnost oslovit
obecní úřad, v případě kdy je vedeno řízení dle znění § 11 odst. 2 písm. b) zákona –
tedy pro vydání závazného stanoviska k umístění stacionárního zdroje uvedeného v
příloze č. 2 k tomuto zákonu k řízením podle jiného právního předpisu*. V případě
tryskacího zařízení se jedná o stávající zdroj, na lokalitě již provozovaný.
* Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské
správě, ve znění pozdějších předpisů.

Informaci zpracoval:
Dne 15. 2. 2019, Mgr. Michal Novák, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0

