
Veřejná vyhláška

Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne
SBS 32126/2019/ČBÚ-23/3 Mgr. Suchomel / 343 24. 9. 2019

Zástupce  předsedy  -  ředitel  sekce  báňské  správy  Českého  báňského  úřadu jako  služebně 
nadřízený podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“),

d o r u č u j e 

v souladu s ustanovením § 25 ve spojení s ustanovením § 144 správního řádu touto veřejnou 
vyhláškou účastníkům správního řízení vedeného Obvodním báňským úřadem pro území krajů 
Moravskoslezského a Olomouckého (dále jen „OBÚ“) o žádosti organizace OKD, a.s., se sídlem 
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, IČO: 05979277 o povolení hornické činnosti spočívající 
v dobývání výhradního ložiska poruby č. 10 2431 a č. 10 2432 ve 24. sloji v 10. kře dobývacího 
prostoru Karviná – Doly I usnesení zástupce předsedy – ředitele sekce báňské správy Českého 
báňského úřadu ze dne 24. září 2019, č. j. SBS 32126/2019/ČBÚ-23/2, o námitkách podjatosti 
uplatněných  v rámci  citovaného  řízení  účastníky  řízení  panem  Boleslavem  Mrajcou,  bytem 
Náměstí Ondry Foltýna 28/81, 733 01 Karviná, a paní Emilií Mrajcovou, bytem Náměstí Ondry 
Foltýna  28/81,  733  01  Karviná,  právně  zastoupenými  JUDr.  Radimem  Kubicou,  MBA, 
advokátem zapsaným v České  advokátní  komoře  pod ev. č. 09720,  a  paní  Ivanou  Randovou, 
bytem  Borovského  2328,  734  01  Karviná  7,  mj.  proti  předsedovi  OBÚ  Bc.  Ing.  Liborovi 
Hrochovi.
                                                                                                  
Tato veřejná vyhláška je vyvěšena na úřední desce ČBÚ, dále na elektronické úřední desce ČBÚ 
http://www.cbusbs.cz/index.php/uredni-deska-cbu.html,  na  úřední  desce  statutárního  města 
Karviná a na úřední desce obce Doubrava.

JUDr. Pavel Dvořák, v.r.
zástupce předsedy – ředitel sekce 

báňské správy

Příloha:
Usnesení zástupce předsedy – ředitele sekce báňské správy Českého báňského úřadu ze dne 
24. září 2019, č. j. SBS 32126/2019/ČBÚ-23/2

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

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