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Oznámení o zahájení řízení ve věci stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod
Ralskem na výhradním ložisku štěrkopísku Bohatice
Dne 9. ledna 2018 byla na Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina doručena
žádost organizace České štěrkopísky spol. s r.o. se sídlem Cukrovarská 34, 190 00 Praha 9,
IČ 275 84 534 (dále jen „organizace“) ve věci stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod
Ralskem na výhradním ložisku štěrkopísku Bohatice. Žádost organizace je na zdejším úřadu
zaevidována pod č. j. SBS 00918/2018.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, jako orgán věcně příslušný podle
ustanovení § 41 odst. 2 písm. a) 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.“) a místně příslušný
podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) bodu 8. zákona č. 61/1988 Sb., v souladu s ustanovením § 28
odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) a
ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen „zákon č. 500/2004 Sb.“)
oznamuje,
že dnem 9. ledna 2018 bylo zahájeno správní řízení ve věci stanovení dobývacího prostoru
Pertoltice pod Ralskem na výhradním ložisku štěrkopísku Bohatice a v souladu s ustanovením
§ 28 odst. 3 horního zákona a ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. k tomuto řízení
nařizuje provést
ústní jednání spojené s místním šetřením,
které se bude konat dne 31. ledna 2018 v 9:00 hodin v Kulturním domě Pertoltice pod Ralskem,
Pertoltice pod Ralskem 87, 471 24 Pertoltice pod Ralskem.
Upozorňujeme účastníky řízení, že v souladu s ustanovením § 28 odst. 3 horního zákona můžete
svoje stanoviska nebo námitky uplatnit nejpozději při nařízeném ústním jednání, popřípadě při
místním šetření, jinak se k později podaným stanoviskům nebo námitkám nemusí přihlédnout.
V případě, že se nechá některý z účastníků řízení zastupovat zmocněncem, musí se zmocnění
k zastoupení prokázat písemnou plnou mocí v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb.
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V souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. je ústní jednání neveřejné.
V souladu s ustanovením § 28 odst. 4 horního zákona Obvodní báňský úřad pro území krajů
Libereckého a Vysočina stanovuje dotčeným orgánům lhůtu do 2. února 2018 pro oznámení svých
stanovisek.
K zajištění nařízeného ústního jednání spojeného s místním šetřením organizace zajistí jednací
místnost, dopravu k provedení místního šetření, podklady, dokumentaci a prostředky pro napsání
protokolu.
Do podkladů a dokumentace v předmětné věci je možno nahlédnout v sídle organizace a na
Obvodním báňském úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina v úředních hodinách (pondělí,
středa od 7:00 do 17:00 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 7:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:30
hodin).
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předseda úřadu

Ing. Dalibor Hampejs

Digitálně podepsal Ing. Dalibor Hampejs
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00025844, o=Český báňský úřad [IČ
00025844], ou=organizační složka státu, ou=úřad Liberec, ou=00333,
cn=Ing. Dalibor Hampejs, sn=Hampejs, givenName=Dalibor,
serialNumber=P168426, title=předseda úřadu
Datum: 2018.01.19 11:04:00 +01'00'

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
České štěrkopísky spol. s r.o., Cukrovarská 34, 190 00 Praha 9 (žadatel)
Obec Pertoltice pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem 165, 471 24 Pertoltice pod Ralskem
Lenka Sojovská, č. p. 132, 471 24 Noviny pod Ralskem
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov
Lesy České republiky, státní podnik, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Dotčené orgány:
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy V, Tř. 1. máje 858/26, 460 01
Liberec1
Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, Těšnov 65/17, Nové Město,
110 00 Praha 1
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80
Liberec 2
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova 186/64, 460 31 Liberec
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa
Městský úřad Česká Lípa, Stavební úřad - úsek úřad územního plánování, náměstí T. G. Masaryka
1, 470 01 Česká Lípa
Městský úřad Mimoň, Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí, Mírová 120,
471 24 Mimoň

