
Ogłoszenie Ministra Środowiska Republiki Czeskiej na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na 

poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów 

(2012/C 283/06) 

Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej ogłasza, iż otrzymało wniosek o ustanowienie obszaru poszu
kiwania i wydobycia węglowodorów w północno-wschodniej części Republiki Czeskiej (Hradec Králové- 
Pardubice), którego granice wskazano na mapie w załączniku. 

Zgodnie z wymienioną w tytule dyrektywą oraz z par. 11 ustawy nr 44/1988 Sb. w sprawie ochrony 
i wydobycia zasobów naturalnych (ustawa o górnictwie) ze zm. (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění) oraz z par. 4d ustawy Czeskiej Rady Narodowej nr 62/1988 
Sb. w sprawie prac geologicznych ze zm. (zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, 
v platném znění), Ministerstwo Środowiska zaprasza osoby fizyczne lub prawne posiadające zezwolenie na 
prowadzenie działalności wydobywczej (zamawiający) do składania konkurencyjnych wniosków o ustano
wienie obszaru poszukiwania i wydobycia węglowodorów w północno-wschodniej części Republiki Czeskiej 
(Hradec Králové-Pardubice). 

Organem kompetentnym do podjęcia decyzji jest Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej. Kryteria, 
warunki i wymogi określone w art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 2 wspomnianej wyżej dyrektywy zostały 
w całości ujęte w prawodawstwie czeskim w ustawie Czeskiej Rady Narodowej nr 62/1988 Sb. w sprawie 
prac geologicznych ze zm. 

Wnioski można składać w ciągu 13 tygodni od momentu publikacji niniejszego ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej i kierować na adres: 

RNDr. Martin Holý 
ředitel odboru geologie 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65 
100 10 Praha 10 
ČESKÁ REPUBLIKA 

Wnioski otrzymane po upływie powyższego terminu nie będą brane pod uwagę. Decyzja w sprawie wnio
sków zostanie podjęta najpóźniej 12 miesięcy po upływie wyznaczonego terminu. 

Dalszych informacji udziela na życzenie pan Jaroslav Česnek (tel. +420 267122652)
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