ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD V PRAZE
KOZÍ 4/748, P.O. BOX 140, 110 01 PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO

Veřejná vyhláška
Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
SBS 34618/2018/ČBÚ-21/9

Vyřizuje/linka
Ing. Dvořáček / 347

V Praze dne
17. 7. 2019

Český báňský úřad v Praze (dále jen „ČBÚ“) jako odvolací orgán příslušný podle ustanovení
§ 40 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 61/1988 Sb.),

doručuje
touto veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 9b odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších přepisů, ve spojení s § 25 a § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), účastníkům odvolacího správního řízení
vedeného ČBÚ na základě odvolání obce Bohatice, IČO: 006 73 340, se sídlem Bohatice 79, 470
02 Bohatice, právně zastoupené advokátní kanceláří Frank Bold Advokáti, s.r.o., IČO: 283 59
640, se sídlem v Brně, Údolní 33, 602 00 Brno (dále jen „odvolatel“), ze dne 22. 8. 2018, proti
rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina (dále jen „OBÚ
v Liberci“) č.j. SBS 00918/2018 ze dne 7. srpna 2018, o stanovení dobývacího prostoru
Pertoltice pod Ralskem pod evidenčním číslem 7/1199 na základě žádosti organizace České
štěrkopísky spol. s r.o. se sídlem Cukrovarská 34, 190 00 Praha 9 - Čakovice, IČO 275 84 534,
kterou podal na základě plné moci RNDr. Pavel Josefus, se sídlem Slunečná 2/353, 748 01
Hlučín, Bobrovníky, IČO 739 07 847, ze dne 8. ledna 2018, oznámení podle § 36 odst. 3
správního řádu o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v odvolacím řízení vedeném
ČBÚ pod č.j. SBS 34618/2018/ČBÚ-21. Cit. oznámení obsahuje v příloze i kopii podkladů
rozhodnutí, které byly v průběhu odvolacího řízení doplněny.
Tato veřejná vyhláška je vyvěšena na úřední desce ČBÚ, dále na elektronické úřední desce ČBÚ
http://www.cbusbs.cz/index.php/uredni-deska-cbu.html, na úřední desce obce Pertoltice
pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem 165, 471 24 Pertoltice pod Ralskem a Bohatice, sídlem
Bohatice, 470 02 Bohatice
Ing. Radim Mžyk, v.r.
ředitel odboru hornictví
Příloha:
Oznámení podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v odvolacím řízení
č.j. SBS 34618/2018/ČBÚ-21, včetně kopie podkladů rozhodnutí, které byly v průběhu
odvolacího řízení doplněny.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis úřední osoby:

Razítko a podpis úřední osoby:
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