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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.“)

doručuje
touto veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 a § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 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. Český báňský úřad jako příslušný odvolací orgán vede v současné
době řízení ve věci odvolání podaného proti rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území
krajů Libereckého a Vysočina ze dne 7. srpna 2018, č.j. SBS 00918/2018, kterým stanovil na
základě ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, za součinnosti s dotčenými orgány státní správy
dobývací prostor Pertoltice pod Ralskem evidovaný v evidenční knize dobývacích prostorů
díl 7, folio 1199, pro dobývání výhradního ložiska štěrkopísku Bohatice v k.ú. Pertoltice pod
Ralskem.
Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno účastníkem řízení obcí Bohatice, 340 21, IČ 00255611,
zastoupené na základě plné moci společností Frank Bold Advokáti, s.r.o. se sídlem Údolní 33,
602 00 Brno, IČ: 283 59 640 odvolání.
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/urednideska-cbu.html, na úřední desce Obecního úřadu Bohatice a Obecního úřadu Pertoltice pod
Ralskem.
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