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Nadepsané obce obdržely od společnosti oznámení geologických 
prací podle ust. § 9a odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., která jsou nadepsánajako (cit.): „

(dále též „oznámení  Podle oznámení 
mají geologické práce na území obcí probíhat v období od března do listopadu roku 2023. 

Nadepsané obce se tímto podnětem obrací na Městský úřad Český Brod, jako úřad obce S 

rozšířenou působností, a orgán orgánu ochrany přírody a krajiny příslušný kvydání 
stanoviska k provádění předmětných geologických prací podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., 
a dále jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný kvydání souhlasu k 
provádění předmětných geologických prací podle ust. § 8 odst. 3 a § 9 zákona č. 334/1992 
Sb., a orgán příslušný k vydání souhlasu s prováděním předmětného geologického a 
hydrogeologìckého průzkumu podle § 13 Zákona č. 289/1995 S dají O 
[Drošetření zákonnosti výše uvedeného postupu společnosti ve věci 
oznámení geologických prací podle § 9a odst. 3 zákona č. 62/1988. 

Své pochybnosti O zákonnosti předmětného oznámení geologických prací podle § 9a odst. 3 
Zákona č. 62/1988 nadepsané obce podrobně rozebraly ve svém vyjádření adresovaném 
společnosti které tvoří přílohu tohoto podnětu, a na jehož obsah 
v podrobnostech odkazují. 

V návaznosti na výše uvedené nadepsané obce rovněž žádají O informaci podle zákona č. 
106/1999 Sb. o svobodném přístupu l‹ informacím, zda Městský úřad Český Brod vydal 
pro výše uvedené geologické práce Stanovisko podle § 67 Zákona č. 114/1992 Sb., souhlas 
podle ust. § 8 odst. 3 a § 9 zákona č.334/1992 Sb., a Souhlas podle § 13 zákona č. 289/1995 
Sb. lesního zákona. 

Nadepsané obce žádají O sdělení spisové značky jejich věci a žádají O informaci O stavu 
vyřízeníjejich žádosti ve smyslu ust. §42 správního řádu. 
Prosíme O doručení v elektronické podobě do datové schránky zastupující advokátní 
kanceláře
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