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Doručení Rozhodnutí o povolení hornické činnosti – otvírky, přípravy a dobývání výhradního 
ložiska štěrkopísků v jižní části dobývacím prostoru Grygov, ev. č. 7 1149, na částech pozemků 
parc. č. 1173, 1213 a 1217 v katastrálním území Grygov veřejnou vyhláškou 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále jen „OBÚ“) ve smyslu 
ustanovení § 9b odst. 3 zákona 39/2015 ve spojení s § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), doručuje veřejnou vyhláškou „Rozhodnutí o 
povolení hornické činnosti – otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska štěrkopísků v jižní části 
dobývacím prostoru Grygov, ev. č. 7 1149, na částech pozemků parc. č. 1173, 1213 a 1217 
v katastrálním území Grygov“, č. j. SBS 08862/2015/OBÚ-05/18, vydané organizaci Štěrkovny 
Olomouc a. s. se sídlem Javoříčská 682/12, Olomouc, PSČ 779 00, IČ: 25883534.  
Výše uvedené „Rozhodnutí o povolení hornické činnosti – otvírky, přípravy a dobývání výhradního 
ložiska štěrkopísků v jižní části dobývacím prostoru Grygov, ev. č. 7 1149, na částech pozemků parc. 
č. 1173, 1213 a 1217 v katastrálním území Grygov“, č. j. SBS 08862/2015/OBÚ-05/18, je možno 
převzít elektronicky na adrese www.cbusbs.cz nebo na OBÚ, Veleslavínova 18, 702 00 Ostrava - 
Moravská Ostrava (od 6:30 do 15:00 hodin úterý, čtvrtek, pátek a od 6:30 do 17:00 hodin pondělí, 
středa), nejlépe po předchozí telefonické domluvě s Ing. Ney, Ph. D. na tel. č. 596 100 233. 

OBÚ žádá Váš obecní úřad, aby tuto veřejnou vyhlášku spolu s výše uvedeným rozhodnutím vyvěsil 
na dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (§ 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu). 
 
 

Ing. Ota Ney, Ph.D. 
obvodní báňský inspektor 
oprávněná úřední osoba 

 
Příloha: „Rozhodnutí o povolení hornické činnosti – otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska 
štěrkopísků v jižní části dobývacím prostoru Grygov, ev. č. 7 1149, na částech pozemků parc. č. 1173, 
1213 a 1217 v katastrálním území Grygov“, č. j. SBS 08862/2015/OBÚ-05/18. 

 
Obecní úřad Grygov, 
Šrámkova č. 19, 
783 73 Grygov  
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