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

     SBS 31783/2016/OBÚ-02/11  Ing. David Koupa / 374 14.7.2017            
   obvodní báňský inspektor 
 
 
Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“), 
místně a věcně příslušný orgán státní báňské správy ve smyslu § 38 odst. 1 písm. b) a § 41 odst. 2 
písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 
báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, podle § 144 odst. 6 a § 25 odst. 2 a 3 zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
  

d o r u č u j e  

 

účastníkům řízení určeným podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu touto veřejnou vyhláškou 
vyrozumění OBÚ ze dne 14.7.2017 č.j. SBS 31783/2016/OBÚ-02/10 o podaném odvolání  
do usnesení OBÚ ze dne 29.6.2017 č.j. SBS 31783/2016/OBÚ-02/7 o zastavení řízení ve věci 
návrhu organizace KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Polanecká 849, 721 08 Ostrava – Svinov, 
IČ: 49452011, na změnu - zmenšení dobývacího prostoru Lužec nad Vltavou (Vraňany) 
situovaného na výhradním ložisku štěrkopísku v k.ú. Lužec nad Vltavou a k.ú. Vraňany (dále jen 
„vyrozumění OBÚ“).  
 

Tato veřejná vyhláška o vyrozumění OBÚ je vyvěšena: 1) na úřední desce OBÚ,  
2) na elektronické úřední desce OBÚ umožňující dálkový přístup na internetových stránkách 
http://www.cbusbs.cz/index.php/uredni-deska-praha.html, 3) na úřední desce Obecního úřadu 
Lužec nad Vltavou, 1. máje 176, 277 06 Lužec nad Vltavou a 4) na úřední desce Obecního úřadu 
Vraňany, č.p. 37, 277 07 Vraňany. 
 
 
 
 

                                                                                         Ing. Dalibor Tichý 

                                                                                         předseda úřadu 
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