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Informace o stavu správního řízení o žádosti o stanovení průzkumného území Vacíkov
pro vyhledávání a průzkum výhradního ložiska Vacíkov (surovina Au ruda)

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I (OVSS I) obdržel dne 30. 5.
2012 žádost společnosti Golden Pet s. r. o. o stanovení průzkumného území Vacíkov pro
vyhledávání a průzkum vyhrazeného nerostu zlata – ložiska č. B3 250800. Žádost byla
podána ve smyslu § 4a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění.
Informace o žádosti byla oznámena podle § 4a odst. 3 zákona v Obchodním věstníku, dne 8.
11. 2012 byla správním orgánem obdržena konkurenční žádost na stejnojmenné průzkumné
území od organizace Potamon GTS a.s. Uplynutím 30 denní lhůty od zveřejnění v Obchodním
věstníku bylo zahájeno správní řízení ve věci.
Celková plocha požadovaného průzkumného území je 2,298 km2 (žádost Golden Pet s. r. o.) a
2,14 km2 (žádost Potamon GTS). Délka provádění průzkumu je navržena na 4 roky.
Průzkumné území zasahuje katastrální území Vacíkov.
Vzhledem k tomu, že žádosti neobsahovaly všechny zákonem stanovené náležitosti potřebné
k rozhodnutí (zejména chybí podrobný popis průzkumných prací a ev. následného využití),
bylo správní řízení dne 2. 5. 2013 přerušeno až do doby odstranění nedostatků žádostí.
Organizace Potamon GTS a.s. se proti usnesení o přerušení řízení dne 15. 5. 2013 odvolala. O
odvolání rozhoduje ministr životního prostředí. OVSS I rozhodnutí o odvolání dosud
neobdržel. Veškeré další procesní kroky správního orgánu budou účastníkům správního řízení
řádně oznamovány.
Obec Hvožďany, na jejímž území je průzkumné území situováno, a žadatel jsou ve smyslu
§ 4a odst. 2 zákona účastníky řízení.
Poplatek za oprávnění provádět ložiskový průzkum je příjmem obce, na jejímž území se
průzkumné území nachází, a činí v prvním roce průzkumu 2.000,- Kč za každý započatý km2;
za každý další rok se poplatek zvyšuje o 1000,- Kč za km2.
Zároveň je odesílán dopis s informací o vedení správního řízení občanským sdružením, která
jsou ve smyslu podmínek stanovených v § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění, oprávněna požadovat informaci o relevantních správních
řízeních, a která se mohou ve smyslu § 70 odst. 3 uvedeného zákona do řízení přihlásit.
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Občanskému sdružení Brdy nad zlato bylo přiznáno účastenství v řízení na podkladě jejich
žádosti ze dne 21. 6. 2013.
Účastníci řízení jsou podle § 36 odst. 1,2 správního řádu oprávněni po celou dobu řízení
navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a mají právo vyjádřit svá stanoviska a v souladu s § 36
odst. 3 jim bude před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se ke shromážděným
podkladům rozhodnutí. Ve smyslu § 38 správního řádu mají účastníci právo nahlížet do spisu
(na adrese Praha 10, Kodaňská 1441/46).
Pro informaci zasíláme v příloze situaci se zákresem předmětného průzkumného území.

Příloha - situace se zákresem průzkumného území

Ing. Miloslav Kuklík
ředitel odboru výkonu státní správy I
pracoviště Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

Rozdělovník
Známí účastníci řízení
Obec Hvožďany, 262 44 Hvožďany
GOLDEN PET s.r.o., Velízská 597, 267 51 Zdice
Potamon GTS a.s., Václavské nám. 56/802, 110 00 Praha 1
Brdy nad Zlato, Vacíkov 65, 262 42 Rožmitál pod Tř.
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