OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD
PRO ÚZEMÍ KRAJŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO

V Hradci Králové, dne 14.5.2013
Č.j. SBS 13962/2013/OBÚ-09/3

USNESENÍ
o vymezení doby podle § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen správní řád), ve které lze
navrhovat důkazy a předkládat návrhy

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, se sídlem
Hradec Králové jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 38 odst. 1,
písm. b5) zákona č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve
znění pozdějších zákonů, a ustanovení § 1 písm. e) vyhlášky ČBÚ č. 394/2011 Sb., o sídlech
obvodních báňských úřadů, ve správním řízení ve věci povolení činnosti prováděné
hornickým způsobem, dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu - těžba křídového pískovce
v lomu Kohoutov-Vyhnánov, v katastrálním území Kohoutov a povolení trhacích prací
malého rozsahu při činnosti prováděné hornickým způsobem v lomu Kohoutov-Vyhnánov pro
organizaci Kamenolom Vyhnánov s.r.o., se sídlem Kohoutov-Kohoutov 160, PSČ 544 01, IČ
015 67 535 rozhodl podle ustanovení § 36 odst. 1., správního řádu, ve znění pozdějších
zákonů takto:
Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy v řízení
do 10. června 2013.

Odůvodnění:
S přihlédnutím k tomu, že správní orgán disponuje podklady pro přípravu rozhodnutí,
jakož i k jeho povinnosti podle § 6 odst. 1 správního řádu, vyřizovat věci bez zbytečných
průtahů, stanoví v souladu se zákonem tímto usnesením, dokdy mohou účastníci navrhovat
důkazy, vyjádřit svá stanoviska a činit jiné návrhy k projednávané věci.
Správní orgán považuje výše stanovenou lhůtu, tj. do 10. června 2013 za postačující a
současně upozorňuje účastníky řízení, že po uplynutí výše uvedeného dne nebude moci
přihlédnout k později předloženým návrhům.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení
podáním podle § 86 odst. 1 správního řádu u správního orgánu, který je vydal. Odvolání musí
mít náležitosti stanovené v ustanovení § 82 správního řádu a musí obsahovat 5 stejnopisů
odvolání. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je zdejší úřad na
náklady účastníka. Odvolání proti usnesení nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný
účinek.

„otisk úředního razítka“

JUDr. Jiří Polášek
oprávněná úřední osoba

