Obvodní báňský úřad pro území Hlavního
města Prahy a kraje Středočeského
KOZÍ 4, P.O. BOX 31, 110 01 PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO

Veřejná
Vaše dopis značky/ze dne

vyhláška

Naše značka

Vyřizuje/linka

SBS 49894/2021/OBÚ-02/5 Ing. Vladimír Veselý/389
obvodní báňský inspektor

V Praze dne

21.12.2021

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“),
místně a věcně příslušný orgán státní báňské správy podle § 38 odst. 1 písm. b) a podle § 41 odst. 2
písm. b) a c) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní
báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, podle § 25 odst. 1 a 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s § 144 odst. 2 správního řádu
a za použití § 9b odst. 1 a 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“),
doručuje
účastníkům řízení určeným podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu touto veřejnou vyhláškou
informaci OBÚ ze dne 21.12.2021 č.j. SBS 49894/2021/OBÚ-02/4 o navazujícím řízení zahájeném
OBÚ dne 21.1.2022 ve smyslu § 144 odst. 2 správního řádu ve spojení s § 9b odst. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., k návrhu organizace Václav Maurer, se sídlem 1. máje č.p. 36, 277 06 Lužec nad
Vltavou, IČ: 463 60 646 (dále jen „organizace“), o povolení hornické činnosti na výhradním ložisku
štěrkopísku v dobývacím prostoru Lužec nad Vltavou I, na pozemcích parc. č. 1614, 1615, 1617,
1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626 a 1630, vše v kat. úz. Lužec nad Vltavou,
okr. Mělník, podle dokumentace „Plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska štěrkopísku
v západní části dobývacího prostoru Lužec nad Vltavou I.“, vypracované v listopadu 2021
projektantem Lubomírem Starým a schválené Lubomírem Starým, závodním lomu.
Tato veřejná vyhláška a informace OBÚ jsou vyvěšeny: 1) na úřední desce OBÚ,
2) na elektronické úřední desce OBÚ umožňující dálkový přístup - na internetových stránkách
http://www.cbusbs.cz/cs/cbu-3, 3) na úřední desce Obecního úřadu Lužec nad Vltavou, 1. máje
čp. 176, 277 06 Lužec nad Vltavou, okres Mělník, IČ: 002 37 035.
Ing. Dalibor Tichý
předseda úřadu
Příloha: dle textu
Vyvěšeno dne:
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