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Generální závazné stanovisko k umísťování staveb  

v chráněném ložiskovém území 

Závazná část 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako 
věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, vydává na základě § 19 odst. 1 a 2 a § 41a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně 
a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 149 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání s Obvodním báňským úřadem pro 
území krajů Moravskoslezského a Olomouckého,  

závazné stanovisko 

k umísťování staveb a zařízení nesouvisejících s dobýváním výhradních ložisek hořlavého 
zemního plynu vázaného na uhelné sloje v chráněném ložiskovém území (dále jen „CHLÚ“) 
Rychvald, na základě bodu 2 rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, o změně podmínek  
ochrany výhradních ložisek hořlavého zemního plynu vázaného na uhelné sloje v CHLÚ Rychvald, 
č.j. 1710/580/10,106942/ENV ze dne 8. 12. 2010. 

Krajský úřad souhlasí s umísťováním staveb a zařízení nesouvisejících s dobýváním výhradních 
ložisek hořlavého zemního plynu vázaného na uhelné sloje v CHLÚ Rychvald, bez stanovení 
podmínek pro jejich provedení, s výjimkou: 

a. staveb nebo zařízení souvisejících s vyhledáváním, průzkumem nebo dobýváním jiných 
výhradních ložisek, než jsou ložiska černého uhlí 

b. vrtů, jejichž konečná hloubka bude větší než 30 m a budou zasahovat do ložisek hořlavého 
zemního plynu vázaného na uhelné sloje, tj. pod rozhraní pokryvné útvary karbonu – 
karbon 

Závazné stanovisko má omezenou časovou platnost na dobu 5 let. 
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Odůvodnění 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, vydalo dne 8. 12. 2010 rozhodnutí, 
č.j. 1710/580/10,106942/ENV, kterým se změnilo CHLÚ Rychvald stanovené rozhodnutím ministerstva č.j. 
580/428/22/A-10/04 ze dne 1. 7. 2004 tak, že se změnily podmínky ochrany výhradních ložisek hořlavého 
zemního plynu vázaného na uhelné sloje v tomto CHLÚ.  

V souladu s bodem 2 výše uvedeného rozhodnutí Ministerstva životního prostředí krajský úřad požádal Obvodní 
báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále „OBÚ“) o projednání umísťování staveb 
v CHLÚ Rychvald, podle § 19 horního zákona, dopisem č.j. MSK 32207/2021 ze dne 10. 3. 2021. 
Krajský úřad obdržel výsledek projednání OBÚ dne 6. 4. 2021 (č.j. SBS 11277/2021 ze dne 18. 3. 2021).  

Krajský úřad při vydání závazného stanoviska podle § 19 horního zákona přihlédl k výše uvedenému projednání 
s OBÚ a k výše uvedenému rozhodnutí Ministerstva životního prostředí.  

Veškeré stavby a zařízení, nesouvisející s dobýváním výhradních ložisek hořlavého zemního plynu, s výjimkou 
staveb a., b., jsou umísťovány bez stanovení podmínek jejich provedení. Těžbou hořlavého zemního plynu 
z povrchu nevznikají vlivy na povrch. Odčerpáváním nízkotlakých ložisek metanu se nemohou změnit tlakové 
poměry okolního horského masivu natolik, aby vyvolaly pohyb hornin. 

V souladu s rozhodnutím Ministerstva životního prostředí je platnost stanoviska omezena na dobu 5 let. 

Závazné stanovisko č.j. MSK 45272/2016 ze dne 4. 4. 2016, k umísťování staveb a zařízení nesouvisejících 
s dobýváním výhradních ložisek hořlavého zemního plynu vázaného na uhelné sloje v CHLÚ Rychvald, pozbylo 
platnosti. 

Závazné stanovisko je vydáno pouze z hlediska § 19 horního zákona a jiné, zákonem chráněné zájmy, 
uplatněné orgány státní správy v územním a stavebním řízení, jím nejsou dotčeny.  

 
 
 
 
Ing. Dana Kučová 
vedoucí oddělení 
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství 
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