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Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej zawiadamia, że otrzymało wniosek o ustanowienie obszaru 
badań do celów poszukiwania i badania węglowodorów w północnowschodniej części Republiki Czeskiej 
(Lhotka u Ostravy), którego granice wyznaczono na mapie w załączniku. 

Na podstawie dyrektywy podanej w nagłówku i par. 11 ustawy nr zbioru 44/1988, o ochronie i wyko
rzystaniu surowców naturalnych (prawo górnicze) (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon)), z późniejszymi zmianami, oraz w par. 4d ustawy Czeskiej Rady Narodowej nr 
zbioru 62/1988 o pracach geologicznych (prawo geologiczne) (zákon ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích), z późniejszymi zmianami, Ministerstwo Środowiska zaprasza osoby prawne lub fizyczne, które 
posiadają zezwolenie na prowadzenie prac górniczych (zamawiający) do złożenia wniosku o ustanowienie 
obszaru badań do celów poszukiwania i badania węglowodorów w północnowschodniej części Republiki 
Czeskiej (Lhotka u Ostravy). 

Organem odpowiedzialnym za wydanie decyzji jest Ministerstwo Środowiska. Kryteria, warunki i wymogi 
ustanowione w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 6 ust. 2 wyżej wymienionej dyrektywy są wymienione w pełnym 
brzmieniu w czeskich przepisach w ustawie Czeskiej Rady Narodowej nr zbioru 62/1988, o pracach 
geologicznych, z późniejszymi zmianami. 

Wnioski można składać w terminie 90 dni od daty opublikowania niniejszego zaproszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. Wnioski należy przesyłać na adres Ministerstwa Środowiska: 

RNDr. Martin Holý 
ředitel odboru geologie (kierownik działu geologii) 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65 
100 10 Praha 10 
ČESKÁ REPUBLIKA 

Wnioski złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Decyzja w sprawie wniosków 
zostanie podjęta w ciągu dwunastu miesięcy od upłynięcia wspomnianego terminu. Dodatkowych informacji 
udziela: Tomáš SOBOTA, nr tel. +420 267122651.
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