
Veřejná vyhláška

Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne

SBS 02268/2018/ČBÚ-21 Ing. Jan Kaňka, Ph.D./368 15. 2. 2018

Český báňský úřad jako příslušný orgán státní  báňské správy 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.)  

d o r u č u j e 

touto veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 a § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní  řád,  účastníkům řízení  dle  §  27 odst.  2  a  3  správního řádu a  osobám,  které  nejsou 
správnímu orgánu známy, sdělení  o vyžádání stanovisek dle § 149 odst. 5 zákona č. 500/2004 
Sb.  v odvolacím  řízení  vedeném  na základě  odvolání  podaných proti  rozhodnutí  Obvodního 
báňského úřadu pro území krajů Plzeňského a Jihočeského (dále jen „OBÚ“), který ve správním 
řízení k žádosti organizace Klatovské štěrkopísky, s.r.o., se sídlem Plzeň – Křimice, Plzeňská 61, 
PSČ  32200,  IČ: 629  68  025  (dále  jen  „organizace  stanovil  dne  16.11.2017  pod  č.j.  SBS 
22783/2017/OBÚ-06/7  za součinnosti  s  dotčenými orgány  státní  správy  dobývací  prostor 
Bystřice nad Úhlavou  evidovaný v evidenční knize dobývacích prostorů OBÚ díl 7, folio 1197, 
pro dobývání výhradního ložiska štěrkopísku Petrovice nad Úhlavou, (ev.č.  3 016 000).

Tato  veřejná  vyhláška  je  vyvěšena  na  úřední  desce  Českého  báňského  úřadu,  dále  
na elektronické úřední desce Českého báňského úřadu  http://www.cbusbs.cz/index.php/uredni-
deska-cbu.html,  na  úřední  desce  Městského  úřadu  Janovice  nad  Úhlavou,  Harantova  132 
a Městského úřadu Nýrsko, Náměstí 122.

Ing. Radim Mžyk
ředitel odboru hornictví

 v zastoupení Ing. Michaela Vachtlová, v.r. 
vedoucí oddělení dobývání energetických surovin

Příloha: Sdělení

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis úřední osoby: Razítko a podpis úřední osoby:

   221775368
    222327458
   jan.kanka@cbusbs.cz
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