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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
Vyrozumění o skončení dokazování, o právu na seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí 

a o možnosti vyjádření se k podkladům rozhodnutí podle ustanovení § 36 odst. 3, ustanovení § 144 

odst. 6, a § 25 odst. 1, 2, 3  zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (správní řád)  

 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále jen „OBÚ“) jako správní 

orgán věcně příslušný podle ustanovení § 10 odst. 1 a § 41 odst. 2 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické 

činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, v navazujícím správním řízení ve 

věci povolení hornické činnosti organizaci OKD, a.s., se sídlem Stonavská  2179, Doly, PSČ 735 06, Karviná,  

dle plánu ražeb důlních děl č. 224003 ( části), 224002, 224002A  a č. 224009 ve 22. kře na Důlním závodě 1, 

lokalitě Karviná 

 

 

vyrozumívá 

 

účastníky řízení veřejnou vyhláškou o tom, že skončil v dané věci dokazování. S přihlédnutím k tomu, že OBÚ 

již disponuje podklady pro vydání rozhodnutí, jakož i k jeho povinnosti podle ustanovení § 6 odst. 1 správního 

řádu vyřizovat věci bez zbytečných průtahů, dává ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu možnost 

účastníkům řízení seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí a zároveň vyrozumívá účastníky řízení 

o možnosti vyjádřit se k těmto  podkladům ve lhůtě do 5-ti dnů od doručení tohoto vyrozumění, a to na adrese: 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínova 18, PSČ 702 00 

Ostrava – Moravská Ostrava, v pracovních dnech, nejlépe po předchozí telefonické domluvě na č. tel. 

596 100 226.  OBÚ považuje stanovenou lhůtu, vzhledem k okolnostem a době vedení správního řízení, za 

postačující. 

 

 

 

Ing. Petr Oborný 

obvodní báňský inspektor 

oprávněná úřední osoba 
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Seznam k č.j. SBS 35174/2015/OBÚ-05/13 
 

I.    ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ 
 

1. OKD, a.s., 

     Stonavská 2179, Doly 

735 06 Karviná 
zastoupena zmocněncem Ing. Miroslavem Konečným, závodním dolu Důlního závodu 1 

 

2. Statutární město  Karviná 

Fryštátská 72/1 

733 24  Karviná 

 
3.   Obec Doubrava 

č. 599 

735 33  Doubrava 

 
 

II.   ZMOCNĚNEC 
 

4. Ing. Miroslav Konečný 

závodní dolu Důlního závodu 1 

OKD, a.s., Důlní závod 1 

ul. Čs.armády č. 1 

735 06  Karviná - Doly 
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