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I.

Stanovení dobývacího prostoru

A. Přípravné práce pro stanovení dobývacího prostoru
A1 Získání předchozího souhlasu k rozšíření DP
Zpracování podkladů pro získání předchozího souhlasu MŽP k rozšíření dobývacího prostoru a zajištění získání tohoto předchozího
souhlasu dle metodického pokynu (Opatření ředitele OGS č. 1/1997 ze dne 21.11. 1997 pod č.j. 650.2064/97) Ministerstva
životního prostředí.
A2 Zpracování popisu záměru (Těžební studie)
Tato studie slouží k projednání záměru s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, a především jako hlavní vstupní podklad
(zadání) pro zpracování dokumentace (EIA, včetně doprovodných studií).
Součástí těžební studie bývá:
- Archivní rešerše stávajících dokumentů vztahujících se k ploše záměru.
- Identifikace klíčových střetů zájmů, na základě kterých bude dále projektován samotný záměr. Navržení a zhodnocení možných
variant záměru, co do rozsahu území, způsobu dobývání a dopravy suroviny.
- Specifikace těžebních postupů, způsobu provádění těžby, skrývkových a výklizových prací, konečného stavu lomu.
- Ložiskově geologické a technologické zhodnocení a nalezení zdůvodnění záměru.
- Stanovení klíčových vstupů a výstupů.
V rámci těžební studie jsou zohledňovány předběžné výsledky biologického průzkumu.

A3 Zpracování souhrnného plánu sanace a rekultivace (dle vyhlášky ČBÚ č. 351/2000 Sb., o dobývacích prostorech). Kvalitně
zpracovaný souhrnný plán sanace a rekultivace s použitím vizualizace slouží k obhajobě záměru a je důležitou a efektní součástí
dokumentace EIA.
Souhrnný plán sanace a rekultivace bude použit i při získání souhlasu se zásahem do krajinného rázu, zásahu do významných
krajinných prvků a především pro získání souhlasu ke stanovení DP z hlediska ZPF či PUPFL.
A4 Proces hodnocení vlivu záměru na stanovení DP na životní prostředí (EIA).
A5 Řešení podmínek vyplývající ze stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)
Lze předpokládat, že závěrem procesu posuzování vlivu záměru na životní prostředí (EIA) budou stanoveny podmínky, které bude
nutno před stanovením DP splnit.
A6 Zpracování podkladů pro získání souhlasu se stanovením dobývacího prostoru z hlediska ochrany zemědělského
půdního fondu (dle § 6 zák. ČNR 334/1992 Sb., v platném znění), vč. vyhodnocení předpokládaných důsledků návrhu na stanovení
dobývacího prostoru na zemědělský půdní fond dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti
ochrany zemědělského půdního fondu, v platném znění. Vydáváno formou závazného stanoviska.
A7 Zpracování podkladů pro získání souhlasu se stanovením dobývacího prostoru z hlediska ochrany pozemků určených
k plnění funkcí lesa (PUPFL) dle § 14 zák. č. 289/1995 Sb., v platném znění. Vydáváno formou závazného stanoviska.
A8 Získání závazného stanoviska k umístění zdroje znečišťování ovzduší (§11 odst. 2 zák. 201/2012 Sb., žádá se KÚ)
A8.1 Zpracování odborného posudku (odborně způsobilou osobou) o zařazení jednotlivých zdrojů znečištění ovzduší
A8.2 Zpracování žádosti a dokumentace k získání závazného stanoviska k umístění zdroje znečišťování ovzduší - přílohou
rozptylová studie a odborný posudek o zařazení jednotlivých zdrojů znečišťování do kategorií.

B. Vlastní stanovení DP
B1 Zpracování žádosti a dokumentace pro stanovení dobývacího prostoru (dle § 27 zákona ČNR 44/1988 Sb., horní zákon, v
platném znění; vyhlášky ČBÚ č. 351/2000 Sb., o dobývacích prostorech).
B2 Projednání návrhu na stanovení DP s dotčenými orgány státní správy, dotčenými fyzickými či právnickými osobami.
Zajištění vyjádření správců inženýrských sítí a ostatních sítí veřejné a dopravní infrastruktury.
B3 Získání závazného stanoviska orgánu územního plánování dle § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, o tom, zda -záměr je přípustný z hlediska souladu s politikou územního
rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování
B3 Získání dokladů o projednání návrhu stanovení DP s vlastníky dotčených pozemků.
B4 Zpracování konečné verze dokumentace ke stanovení dobývacího prostoru – zapracování připomínek z projednání s
dotčenými orgány státní správy apod. a zpracování konečné žádosti o stanovení a její podání s dokumentací na příslušný OBÚ.
B5 Zpracování žádosti dle § 9a odst. 6 zákona 100/2001 Sb., v platném znění. (verifikační závazné stanovisko) včetně
dokumentu s úplným popisem případných změn oproti záměru, ke kterému bylo vydáno stanovisko EIA
B6 Místní šetření

II. Povolení hornické činnosti
C. Přípravné práce pro nové povolení hornické činnosti
C1 Zpracování podkladů pro získání závazného stanoviska se zásahem do krajinného rázu podle § 12, zákona č. 114/1992
Sb., v platném znění.
C2 Zpracování podkladů a žádosti o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů nebo rostlin dle
§ 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Vydáváno formou rozhodnutí.
C3 Zpracování podkladů pro získání závazného stanoviska se zásahem do významného krajinného prvku podle § 4, zákona
č. 114/1992 Sb., v platném znění
C4 Získání závazného stanoviska ke stavbě zdroje znečišťování ovzduší (§11 odst. 2 zák. č. 201/2012 Sb.)
C11 Zpracování odborného posudku (odborně způsobilou osobou) o zařazení jednotlivých zdrojů znečištění ovzduší
C12 Zpracování žádosti a dokumentace k získání závazného stanoviska ke změně stavby zdroje znečišťování ovzduší - přílohou
rozptylová studie a odborný posudek o zařazení jednotlivých zdrojů znečišťování do kategorií
C5 Vyhotovení základní důlní mapy ložiska v měřítku 1: 1 000 (popř. 1 : 2 000)
C6 Zpracování žádosti o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu - bude zpracována v souladu s dikcí zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v planém znění a vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Žádost bude podána k věcně a místně příslušnému orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu.
Vydáváno formou závazného stanoviska.
C7 Žádost o souhlas orgánu státní správy lesů k těžební činnosti a dotčení 50 m OP

(dle odst. 2 § 14 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon). Vydáváno formou rozhodnutí.
Bude zpracováno komplexně pro celý plánovaný rozsah těžby. Bude zažádáno i o souhlas k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m
od okraje lesa.
C8 Žádost o vydání závazného stanoviska – vodoprávního úřadu dle §17 zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách, v platném
znění

D. Vlastní povolení hornické činnosti
D1 Zpracování pracovní verze Plánu otvírky, přípravy a dobývání (POPD) v rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky ČBÚ č. 104/1988
Sb., v platném znění.
Zpracování textové a grafické části POPD k projednání s účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy a dotčenými fyzickými
a právnickými osobami.
D2 Projednání dokumentace (pracovní verze) POPD, včetně Plánu sanace a rekultivace
Projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy, zajištění jejich stanovisek a vyjádření. Zajištění vyjádření správců
inženýrských sítí a ostatních sítí veřejné a dopravní infrastruktury.
D3 Získání souhlasných stanovisek vlastníků pozemků – provedení majetkoprávního vypořádání
D4 Zpracování konečné verze POPD a žádosti o povolení hornické činnosti
Zapracování podmínek a připomínek z projednávání pracovní verze s dotčenými orgány státní správy, dotčenými fyzickými a
právnickými osobami a zapracování výsledků všech požadavků vyplývajících ze všech získaných stanovisek a rozhodnutí, vč.
závěrů projednání dle z. 100/2001 Sb.).
Zpracování žádosti o povolení hornické činnosti.
D5 Zpracování žádosti a podkladů dle § 9a zákona 100/2001 Sb., v platném znění (verifikační závazné stanovisko EIA)
D6 Místní šetření

Vybrané okruhy problémů v povolovacím procesu

Předchozí souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru
Zákon č. 44/1988 Sb., v platném znění
§ 24
Oprávnění k dobývání výhradního ložiska
(2) K podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru musí mít organizace předchozí souhlas Ministerstva životního
prostředí vydaný po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Předchozí souhlas může Ministerstvo životního
prostředí vázat na splnění podmínek vztahujících se k tvorbě jednotné surovinové politiky České republiky a k návratnosti
prostředků vynaložených ze státního rozpočtu na vyhledávání a průzkum výhradních ložisek. Tyto podmínky se uvedou v
rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru.
(3) Přednost při získání předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru má organizace, pro niž byl proveden
průzkum výhradního ložiska, to jest zadavatel. Pokud zadavatel neuplatní přednostní nárok, může přednostní nárok uplatnit
organizace, která se na průzkumu výhradního ložiska finančně podílela. Tento přednostní nárok může uplatnit organizace
nejdříve po schválení výpočtu zásob výhradního ložiska (§ 14 odst. 3), nejpozději však do jednoho roku od ukončení platnosti
rozhodnutí o stanovení průzkumného území pro vyhledávání a průzkum výhradního ložiska, a to u Ministerstva životního
prostředí.
(4) V ostatních případech Ministerstvo životního prostředí rozhodne o udělení předchozího souhlasu na základě výsledku
posouzení návrhů mezi dvěma nebo více uchazeči o stanovení dobývacího prostoru, a to s přihlédnutím, který návrh zaručuje
lepší využití výhradního ložiska a ochranu zákonem chráněných obecných zájmů.

Metodický pokyn 1/1997
Ministerstva životního prostředí ČR k obsahu žádosti o udělení předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího
prostoru podle § 24 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Opatření ředitele OGS č. 1 /1997

V návaznosti na ustanovení části první § 1, odst. 7 zák. č. 272/1996 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě
ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění o doplňuje zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů, byla s účinností od 1.11.1996 uzavřena „Dohoda o vymezení
práv a povinností ústředních orgánů státní správy, založených zákonem č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů (horní
zákon), mezi Ministerstvem životního prostředí (dále MŽP) a Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále MPO)“.
O působnosti k ustanovení § 24, odst. 2,3,4 bylo dohodnuto, že rozhodnutí o předchozím souhlasu k podání návrhu na stanovení
dobývacího prostoru vydá Ministerstvo životního prostředí po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Institut předchozího souhlasu představuje aktivní legitimaci jediného báňského podnikatele k podání návrhu na stanovení
dobývacího prostoru. Jeho udělení může být vázáno na stanovení podmínek.
V zákoně není obsah žádosti blíže specifikován. Z ustanovení § 24 odst. 4 vyplývá, že ministerstvo rozhoduje na základě
způsobu využití ložiska a způsobu ochrany zákonem chráněných obecných zájmů. Z ustanovení § 32 zákona č. 71/1967 Sb.,
o správním řízení (správní řád) je správní orgán povinen zjistit přesně a úplně skutečný stav věci a je oprávněn požadovat
podklady, které mají význam pro řízení a rozhodnutí. Proto je stanoven následující obsah žádosti o předchozí souhlas k
podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru.

Obsah žádosti
1. Údaje o organizaci
1.1. Kompletní údaje v rozsahu uvedeném v § 28 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
1.2. Prokázání, že žadatel je organizací ve smyslu § 5a zákona č. 44/1988 Sb.
2. Údaje o ložisku
2.1. Název a číslo ložiska
2.2. Obec
2.3. (Okres), kód.
2.4. Odkaz na poslední platný výpočet zásob a prokázání, že tento výpočet obsahově odpovídá dnešním požadavkům na výpočet
zásob - vyhláška ČGÚ 121/1989 Sb.
2.5. Množství zásob nerostné suroviny na ložisku v členění podle § 14 odst. 2 horního zákona, jejich kvalitativní parametry,
úložní poměry, předpokládaná výtěžnost, výrubnost, celkový a placený obsah užitkové složky.
2.6. U výpočtu zásob staršího 5-ti let uvedení podmínek využitelnosti, prokázání jejich souladu s § 13 horního zákona a
zdůvodnění jejich dnešní platnosti.
3. Návrh dobývacího prostoru
mapa vhodného měřítka ( A4, A3) s obrysem navrhovaného dobývacího prostoru a seznam souřadnic vrcholových bodů. Pokud
není dobývací prostor navržen na celé ložisko je potřebné doplnit dále:
3.1. zásoby v navrženém DP, jejich kvantita a kvalita, podíl z celkového ložiska,
3.2. důvod pro vymezení DP pouze na části ložiska,
3.3. průkaz, že není žádáno pouze o nejkvalitnější část ložiska a že zbylou část ložiska bude možné dobývat

4. Údaje o úhradě geologickoprůzkumných prací

V časovém sledu rozepsat všechny etapy geologickoprůzkumných prací s čísly úkolů. V jejich rámci uvést, kdo zabezpečil
úhradu jednotlivých geologickoprůzkumných úkolů, celkové náklady na průzkum, podíl státního rozpočtu a výši dosud uhrazené
návratnosti do státního rozpočtu, návrh návratnosti do státního rozpočtu včetně jeho zdůvodnění. Pokud byly náklady hrazeny z
oborového fondu geologických prací státní těžební organizace, prokázat zda, popř. jakým aktem a v jakém rozsahu přešla
hodnota tohoto průzkumu do majetku žadatele.
5. Údaje nezbytné k doložení přednostního nároku, pokud je uplatňován
Dle ust. § 24, odst. 3 horního zákona.
6. Základní informace o záměru dobývat výhradní ložisko
Popis záměru a postupu jeho realizace včetně časových údajů.
7. Trh a předpokládaný objem výroby
7.1. Roční předpokládaný objem těžby.
7.2. Předpokládaná doba exploatace ložiska.
7.3. Skladba produktů, stupeň finalizace vlastním zpracováním suroviny.
7.4. Prognóza prodeje a marketing výrobků - hlavní směry.
7.5. Předpokládané dosažené ceny, odhad ročních příjmů z prodeje.
7.6. Předpokládaný podíl produkce určený pro export a stupeň finalizace suroviny v tomto podílu.

8. Technické řešení a vztah k životnímu prostředí
8.1. Uvažovaný způsob těžby a úpravy suroviny.
8.2. Předpokládaná doba výstavby těžebního a úpravenského zařízení.
8.3. Specifikace dopadů na životní prostředí v průběhu a po ukončení těžby a návrh ochranných opatření.
9. Pozemek a střety zájmů
9.1. Předpokládaný způsob vypořádání vztahu mezi těžařem a vlastníkem pozemku.
9.2. Soulad předkládaného záměru s územním plánem.
9.3. Vymezení zákonem chráněných obecných zájmů, které mohou představovat střet s využitím ložiska a návrh řešení ochrany
těchto zájmů
10. Ekonomická rozvaha
10.1. Odhad veškerých investičních nákladů.
10.2. Rozpis a vyčíslení úplných vlastních nákladů. Odhad nákladů na investice, skrývku, těžbu, úpravu, likvidaci, sanaci,
rekultivaci
10.3. Náklady na geologický průzkum ložiska.
10.4. Zdroj financování investic, likvidace, sanace a rekultivace.
10.5. Návratnost investice.
10.6. Vypořádání prostředků za geologické práce uhrazené ze státního rozpočtu
10.7. Náklady na jednotku těžby a produkce.
10.8. Rentabilita.
10.9. Model tvorby zdrojů podle let (tok hotovosti).
10.10. Další případné ukazatele efektivity.

11. Stav ložiska po předpokládaném ukončení těžby
11.1. Úplnost vydobytí současně známých zásob ložiska
11.2. Uvažovaný způsob a rozsah likvidace, sanace a rekultivace.
11.3. Předpokládaný cílový stav po provedení sanací, resp. rekultivací.
Upozornění
1. Řízení k vydání rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu podléhá ve smyslu zákona ČNR č. 368/1992 Sb., ve znění zákona
č. 273/1994 Sb., správnímu poplatku ve výši 1 000,- Kč formou kolkové známky. Tato známka musí být přiložena k žádosti.
2. Žádost se předkládá ve dvojím vyhotovení na příslušný OVSS MŽP.
RNDr. Petr Šponar
zástupce ředitele
odboru geologické správy

Hodnocení vlivů záměru na životní prostředí

Dopis OPVŽP MŽP č.j.: 3264a/OPVŽP/02 ze dne 12.7. 2002 na Odbory výkonu státní správy MŽP a Krajské úřady - odbory
životního prostředí a zemědělství
Věc: Procesy posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. a vydávání stanovisek k záměrům těžby informace
V poslední době se setkáváme stále častěji se situací, kdy jsou do procesu posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (proces
EIA) předloženy záměry těžby na velmi dlouhá období - např. 50, 80 i více let. Na takovou dobu nelze však záměry dostatečně
kvalitně z hlediska vlivů na životní prostředí vyhodnotit. Nejsou jasné např. těžební technologie, dopravní záležitosti, stav
jednotlivých složek životního prostředí a priority jejich ochrany, posun v legislativě ani koncepce státu z hlediska těžeb. Z těchto
důvodů považujeme za naprosto nevhodné vydávat stanoviska EIA na takto dlouhou dobu. Důrazně doporučujeme, aby doba,
na kterou je souhlasné stanovisko EIA vydáváno, nepřekračovala 20 let. V případě pokračování těžby je nezbytné znovu celý
záměr vyhodnotit v procesu EIA a upravit či stanovit nové podmínky na základě posunu v legislativě a aktuální situace v životním
prostředí.
Na základě výše uvedeného doporučujeme následující postup:
• v případě nově zahajovaných posuzování informovat oznamovatele již na počátku procesu o tom, že stanovisko bude vydáno
pouze na reálně vyhodnotitelnou dobu (max. na cca 20 let), a proto je potřeba, v případě, že předpokládaná doba těžby tuto dobu
překračuje, záměr rozdělit na etapy,
• v případě probíhajících procesů posouzení upozornit oznamovatele na skutečnost, že stanovisko bude vydáno pouze na omezenou
dobu a trvat na upřesnění vyhodnocení záměru v tomto duchu.
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Záměry těžeb jsou specifické oproti jiným záměrům v tom, že se v čase mění s postupem těžby v území. Vzhledem k tomu, že v
době provedení vyhodnocení vlivů těchto záměrů na životní prostředí nejsou jasné např. těžební technologie, dopravní souvislosti,
stav jednotlivých složek životního prostředí a priority jejich ochrany, posun v legislativě ani případný vývoj koncepcí státu
týkajících se těžeb ve velmi vzdáleném časovém horizontu, je na základě § 5 odst. 2 ZPV nutné, aby příslušné vyhodnocení vlivů
těchto záměrů na životní prostředí bylo provedeno na reálně vyhodnotitelnou dobu, která je cca 20 let. Dle praxe v posuzování
vlivů na životní prostředí (od roku 2002 do současnosti) se jedná o dobu, na kterou lze reálně provést vyhodnocení vlivů na životní
prostředí v dostatečné kvalitě. Je tedy třeba, aby tato skutečnost byla respektována v příslušných dokumentech (oznámení záměru,
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí) jejich zpracovateli (v případě záměru na delší časové období je třeba těžbu rozdělit
na etapy a posuzovat vždy pouze etapu na následujících cca 20 let, a to včetně stanovení dobývacího prostoru), kontrolována
příslušnými úřady, a aby tato skutečnost byla rovněž zohledněna ve zjišťovacím řízení či v závazném stanovisku dle § 9a odst. 1
ZPV. Toto pravidlo platí pro všechny záměry těžeb (tzn. pro záměry zařazené do bodů 79, 80, 81, 82 a potenciálně rovněž pro
záměry zařazené do bodu 77).
Za významnou změnu záměru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. b) či c) se kromě zvětšení plochy či navýšení kapacity těžby
považuje např. prodloužení doby těžby, zahloubení těžby apod. (platí nejen pro bod 79, ale i pro ostatní těžební záměry – body
77, 80 – 82).

Vyjádření dotčených orgánů státní správy
Zákon č. 183/2006 Sb.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
§ 96b
Závazné stanovisko orgánu územního plánování
(3) V závazném stanovisku orgán územního plánování určí, zda je záměr přípustný z hlediska souladu s politikou územního
rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv. Jestliže shledá
záměr přípustným, může stanovit podmínky pro jeho uskutečnění.

Hranice dobývacího prostoru
Zákon č. 44/1988 Sb. v platném znění
§ 25
Dobývací prostor
(1) Dobývací prostor se stanoví na základě výsledku průzkumu ložiska podle rozsahu, uložení, tvaru a mocnosti výhradního
ložiska se zřetelem na jeho zásoby a úložní poměry tak, aby ložisko mohlo být hospodárně vydobyto. Při stanovení dobývacího
prostoru se vychází ze stanoveného chráněného ložiskového území a musí se přihlédnout i k dobývání sousedních ložisek a k
vlivu dobývání.
(2) Dobývací prostor může zahrnovat jedno nebo více výhradních ložisek nebo, je-li to vzhledem k rozsahu ložiska účelné,
jen část výhradního ložiska.
(3) Dobývací prostor se stanoví pro dobývání výhradního ložiska určitého nerostu nebo skupiny nerostů. Současně se
stanoví, které nerosty výhradního ložiska budou dočasně ukládány. Je-li oddělené dobývání jiného nerostu nebo skupiny nerostů
jinou organizací hospodárnější, stanoví se pro jejich dobývání zvláštní dobývací prostor.
(4) Orgán, který stanovil dobývací prostor, zašle potřebné podklady pro zápis do katastru příslušnému katastrálnímu úřadu.

§ 26
Hranice dobývacího prostoru
(1) Hranice dobývacího prostoru na povrchu se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož
vrcholy se určují souřadnicemi udanými v platném souřadnicovém systému. Jeho prostorové hranice pod povrchem se zpravidla
stanoví svislými rovinami, které procházejí povrchovými hranicemi. Výjimečně se tyto prostorové hranice mohou stanovit podle
přirozených hranic. Dobývací prostor může být vymezen i hloubkově.
(2) Obvodní báňský úřad může nařídit, aby hranice dobývacího prostoru byly vyznačeny pomezními značkami na povrchu,
popřípadě i v důlních dílech, zejména je-li to třeba v zákonem chráněném obecném zájmu nebo z hlediska chráněných zájmů
vlastníků (správců, uživatelů) nemovitostí, které leží v hranicích dobývacího prostoru, anebo z hlediska zájmů organizací, jejichž
dobývací prostory sousedí.
(3) Hranice stanoveného dobývacího prostoru vyznačí orgán územního plánování v územně plánovací dokumentaci.
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