
VIII. 

Návrh 

 

VYHLÁŠKA 

ze dne      , 

kterou se mění vyhláška č. 394/2011 Sb., o sídlech obvodních báňských úřadů  

Český báňský úřad stanoví podle § 38 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 376/2007 Sb. 

a zákona č. 184/2011 Sb.: 

Čl. I 

 Vyhláška č. 394/2011 Sb., o sídlech obvodních báňských úřadů, se mění takto: 

1.  V § 1 písm. a) se slova „hlavního města Prahy a pro území kraje“ nahrazují slovy „Hlavního 

města Prahy a kraje“. 

2.  V § 1 písm. e) se slova „a Pardubického“ nahrazují slovy „, Pardubického, Libereckého 

a Vysočina“.  

3.  V § 1 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.  

 

Čl. II 

Účinnost 

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 

 

Předseda: 
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PLATNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Č. 394/2011 Sb. 

S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 

394/2011 Sb.  

 

VYHLÁŠKA 

 

ze dne 5. prosince 2011  

 

o sídlech obvodních báňských úřadů  

 

 Český báňský úřad stanoví podle § 38 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb., zákona  

č. 376/2007 Sb. a zákona č. 184/2011 Sb.:  

 

§ 1  

 

 Sídla obvodních báňských úřadů se stanovují takto:  

  

a) sídlem Obvodního báňského úřadu pro území hlavního města Prahy a pro území kraje 

Hlavního města Prahy a kraje Středočeského je Praha,  

  

b) sídlem Obvodního báňského úřadu pro území krajů Plzeňského a Jihočeského je Plzeň,  

  

c) sídlem Obvodního báňského úřadu pro území kraje Karlovarského je Sokolov,  

  

d) sídlem Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého je Most,  

  

e) sídlem Obvodního báňského úřadu pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, 

Pardubického, Libereckého a Vysočina je Hradec Králové,  

  

f) sídlem Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského je Brno,  

  

g) sídlem Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého je 

Ostrava,. 

  

h) sídlem Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina je Liberec.  

  

§ 2  

 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.  

 

Předseda: 
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