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R O Z H O D N U T Í      
  

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“ a do 
31.12.2011 též jako „Obvodní báňský úřad v Kladně“), místně a věcně příslušný orgán státní 
báňské správy podle § 38 odst. 1 písm. b) a podle § 41 odst. 2 písm. i) zákona České národní rady       
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 61/1988 Sb.“), ve správním řízení o povolení trhacích prací velkého      
a malého rozsahu v kamenolomu Mladovice, dobývací prostor Mladovice, podle „Generálního 
projektu trhacích prací – kamenolom Mladovice“, zpracovaného Vladimírem Pravdou, technickým 
vedoucím odstřelů, a Ing. Jaromírem Augustou, zástupcem technického vedoucího odstřelů,                    
dne 31.10.2019, a podle „Technologického postupu pro trhací práce malého rozsahu - kamenolom 
Mladovice“, zpracovaného Vladimírem Pravdou, technickým vedoucím odstřelů, dne 31.10.2019, 
na pozemcích p.č. 1345, 1343/2, 1343/4, vše v k.ú. Postupice, okr. Benešov, na kterých byla 
povolena hornická činnost rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Kladně č.j. 
2468/99/511.4/ULL/VCH ze dne 4.5.1999, které nabylo právní moci 26.5.1999, zahájeném dne 
24.2.2020 pod č.j. SBS 46037/2019/OBÚ-02 podle § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní  
řád,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „správní  řád“), k žádosti organizace BES s.r.o.,                    
se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 437 92 553, zastoupené na základě plné moci                           
ze dne 5.12.2019 Vladimírem Pravdou, trvale bytem Hledíkova 191, 252 42 Jesenice u Prahy                    
(dále jen „organizace“), vydává podle § 67 a násl. správního řádu rozhodnutí, kterým  s e     
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p o v o l u j e        

 
ve smyslu § 27 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb. organizaci provádět trhací práce velkého a malého 
rozsahu v kamenolomu Mladovice, dobývací prostor Mladovice, podle „Generálního projektu 
trhacích prací – kamenolom Mladovice“, zpracovaného Vladimírem Pravdou, technickým 
vedoucím  odstřelů, a  Ing. Jaromírem  Augustou, zástupcem  technického  vedoucího odstřelů,              
dne 31.10.2019, a podle „Technologického postupu pro trhací práce malého rozsahu - kamenolom 
Mladovice“, zpracovaného Vladimírem Pravdou, technickým vedoucím odstřelů, dne 31.10.2019, 
na pozemcích p.č. 1345, 1343/2, 1343/4, vše v k.ú. Postupice, na kterých byla povolena hornická 
činnost rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Kladně č.j. 2468/99/511.4/ULL/VCH ze dne 
4.5.1999, které nabylo právní moci 26.5.1999.  
 
 

Trhací práce velkého a malého rozsahu v kamenolomu Mladovice, dobývací prostor 
Mladovice, se organizaci povolují na shora uvedených pozemcích za splnění těchto podmínek:      
 
1) Trhací práce velkého rozsahu budou prováděny v souladu s cit. „Generálním projektem 

trhacích prací – kamenolom Mladovice“, zpracovaným Vladimírem Pravdou, technickým 
vedoucím  odstřelů, a  Ing. Jaromírem  Augustou, zástupcem  technického  vedoucího odstřelů, 
dne 31.10.2019 (dále jen „Generální projekt trhacích prací – kamenolom Mladovice“). 

2) Trhací práce malého rozsahu budou prováděny v souladu s cit. „Technologickým postupem pro 
trhací práce malého rozsahu - kamenolom Mladovice“, zpracovaným Vladimírem Pravdou, 
technickým vedoucím odstřelů, dne 31.10.2019 (dále jen „Technologický postup pro trhací 
práce malého rozsahu - kamenolom Mladovice“).   

3) Všechny vývrty podle projektu každého clonového odstřelu budou prováděny pomocí zaváděcí 
tyče, aby nedocházelo k odklonu jednotlivých vývrtů od projektovaného směru. 

4) Před nabitím vývrtů každého clonového odstřelu bude technickým vedoucím odstřelů (dále jen 
„TVO“), popř. zástupcem technického vedoucího odstřelů (dále jen „ZTVO“), provedeno 
vyhodnocení geotechnických podmínek horninového masivu zjištěných vrtnými pracemi                 
a uvedených ve vrtném deníku pro příslušný clonový odstřel.   

5) Při změně geologických poměrů nebo místních podmínek bude bez zbytečného odkladu 
upraven TVO, popř. ZTVO, v rámci podmínek tohoto rozhodnutí Generální projekt trhacích 
prací – kamenolom Mladovice a Technologický postup pro trhací práce malého rozsahu - 
kamenolom Mladovice. Změny v cit. dokumentaci trhacích prací velkého a malého rozsahu 
mohou být provedeny jen ke zvýšení bezpečnosti provádění cit. trhacích prací velkého                                  
a malého rozsahu nebo ke zvýšení ochrany veřejného zájmu.    

6) U všech vývrtů v první řadě každého clonového odstřelu budou před odstřelem ověřeny 
měřením sklony a směry vývrtů, jakož i vzdálenost mezi vývrty a lomovou stěnou. O výsledku 
těchto měření bude proveden záznam. TVO, popř. ZTVO, provede písemné vyhodnocení 
tohoto měření, zejména s ohledem na dodržení projektovaných parametrů vývrtů, a to vždy 
před provedením každého odstřelu, kterého se to týká. U vývrtů, u kterých byla zjištěna 
odchylka (od projektovaného sklonu, směru nebo vzdálenosti) nebo nebylo možné směr a sklon 
vývrtů zkontrolovat, musí TVO, popř. ZTVO, stanovit písemně opatření k zajištění bezpečnosti 
provozu a ochrany zdraví při práci.    
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7) V místech, kde případně budou zjištěny nepravidelnosti geologické stavby horninového masívu 
nebo v místech, kde případně dojde k mechanickému narušení hornin, je nutné stanovit 
písemné vyhodnocování provedených měření vývrtů TVO, popř. ZTVO, zda sklony a směry 
vývrtů odpovídají projektovaným údajům, a to před provedením odstřelu, jehož se to týká.   

8) Navržená velikost náloží uvedených v Generálním projektu trhacích prací – kamenolom 
Mladovice a správnost jejich stanovení bude ověřena odborným znalcem úředním měřením 
seismických účinků trhacích prací velkého rozsahu v nejbližší zástavbě od kamenolomu 
Mladovice, s četností nejméně 1x ročně a v případě stížnosti, pak také na objektu stěžovatele.    

9) Při provádění clonových odstřelů (tj. při provádění trhacích prací velkého rozsahu) bude 
prováděno měření seismicity dle předchozí dohody organizace a obce Popovice, a to na předem 
domluvených nemovitostech v obci Popovice.  

10) O průběhu trhacích prací velkého a malého rozsahu musí být pořízena fotodokumentace nebo 
videozáznam. Fotodokumentace nebo videozáznam bude pořizována před provedením 
clonového odstřelu, v průběhu clonového odstřelu a po provedení clonového odstřelu. 
V mapové dokumentaci bude vyznačeno místo clonového odstřelu a čas jeho provedení. 

 
11) Trhací práce velkého a malého rozsahu budou prováděny pouze v pracovních dnech (mimo dny 

pracovního klidu a státních svátků) v době od 800 do 1600 hodin.   

 
12) Budou dodrženy podmínky nájemní smlouvy, vztahující se k provádění trhacích prací velkého 

a malého rozsahu, na pozemek parc. č. 1345 v k.ú. Postupice, uzavřené mezi organizací                      
a účastníky řízení Ing. Karlem Hegerem, Miloslavou Hegerovou, Mgr. Danou Hřebíkovou                    
a Jaroslavou Trachtovou, ze dne 30.12.2013 (účinná od 31.12.2013), včetně dodatku č. 1 k této 
nájemní smlouvě ze dne 21.12.2017.    

 
O d ů v o d n ě n í :  

 

Dne 18.12.2019 byla na OBÚ doručena a pod č.j. SBS 46037/2019/OBÚ-02 zaevidována 
žádost  organizace  o povolení trhacích prací velkého a malého rozsahu v kamenolomu Mladovice, 
dobývací prostor Mladovice, podle Generálního projektu trhacích prací – kamenolom Mladovice,                   
a podle Technologického postupu pro trhací práce malého rozsahu - kamenolom Mladovice, a to na 
shora uvedených pozemcích.   

 
            K cit. žádosti o povolení trhacích prací velkého a malého rozsahu organizace doložila 
následující doklady: 

-  Generální projekt trhacích prací – kamenolom Mladovice; 
-  Technologický postup pro trhací práce malého rozsahu - kamenolom Mladovice; 

- Opatření k ochraně práv a právem chráněných zájmů organizací a občanů;  
- Seznam účastníků řízení; 
- Výpisy z katastru nemovitostí pozemků účastníků řízení ze dne 4.12.2019; 
-  Výpis z obchodního rejstříku organizace ze dne 11.2.2020.   
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Správní řízení ve shora uvedené věci bylo OBÚ zahájeno podle § 27 odst. 2 zákona                        

č. 61/1988 Sb. za použití § 144 odst. 2 správního řádu uplynutím lhůty 20-ti dnů ode dne vyvěšení 
oznámení o zahájení řízení (veřejné vyhlášky) na úřední desce OBÚ, tj. dnem 24.2.2020, o čemž 
byli  všichni  jemu  známí  účastníci  cit.  správního  řízení  a  dotčené orgány státní správy  
veřejnou vyhláškou ze dne 3.2.2020 č.j. SBS 46037/2019/OBÚ-02/2, resp. přípisem OBÚ ze dne 
3.2.2020 č.j. SBS 46037/2019/OBÚ-02/1 ve smyslu § 144 odst. 2 správního řádu řádně 
vyrozuměni. Současně  OBÚ  v  cit.  přípise  nařídil  podle § 49 odst. 1 správního řádu ve věci  
ústní jednání spojené s místním šetřením, a to na den 4.3.2020 (dále jen „ústní jednání“) s tím,                        
že účastníci řízení mohou v souladu s § 36 odst. 2 a 3 správního řádu nahlédnout do podkladů 
projednávané věci a vyjádřit se k nim.   

 
 Při ústním jednání konaném dne 4.3.2020, byli přítomní účastníci řízení (tj. organizace,           
obec Postupice, obec Popovice a Ing. Jiří Sternberg) seznámeni s dokumentací ve věci, a to 
s Generálním projektem trhacích prací – kamenolom Mladovice a s Technologickým postupem pro 
trhací práce malého rozsahu - kamenolom Mladovice, a byly jim zodpovězeny veškeré dotazy                        
ve věci. Rovněž cit. přítomným účastníkům řízení byla dána možnost se vyjádřit do protokolu                     
z ústního jednání a seznámit se s veškerými podklady potřebnými k vydání meritorního rozhodnutí 
ve věci ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu.     
 
 Cit. přítomní účastníci řízení při ústním jednání uplatnili ve věci písemná souhlasná 
stanoviska, a to bez jakýchkoliv námitek. Pouze obec Popovice ve svém souhlasném stanovisku                  
ve věci uplatnila navíc požadavek na měření seismicity při provádění clonových odstřelů                          
dle předchozí dohody mezi organizací a obcí Popovice, a to na předem domluvených nemovitostech 
v obci Popovice.  
 
  O výsledku ústního jednání ve věci byl OBÚ na místě sepsán protokol, který byl na OBÚ 
následně zaevidován dne 4.3.2020 pod č.j. SBS 08917/2020/OBÚ-02.   
 

OBÚ následně vydal usnesení ze dne 9.3.2020 č.j. SBS 46037/2019/OBÚ-02/4, ve kterém            
v souladu s § 39 odst. 1 správního řádu určil všem jemu známým účastníkům řízení přiměřenou 
lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům meritorního rozhodnutí ve věci před jeho vydáním 
podle § 36 odst. 3 správního řádu. Ve stanovené lhůtě, tj. do 15-ti dnů ode dne doručení cit. 
usnesení ze dne 9.3.2020 č.j. SBS 46037/2019/OBÚ-02/4 (doručeno veřejnou vyhláškou 
účastníkům řízení stanoveným dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu, a žadateli, jakožto účastníkovi 
řízení stanovenému dle § 27 odst. 1 správního řádu doručeno do vlastních rukou), se však žádný                   
z  účastníků řízení k podkladům meritorního rozhodnutí ve věci před jeho vydáním nevyjádřil.   

Podmínky č. 1), 2), 3), 4), 5), 7) a 10) výrokové části tohoto rozhodnutí stanovil OBÚ        
na základě organizací předložené výše uvedené dokumentace trhacích prací velkého a malého 
rozsahu, a to ke zvýšení bezpečnosti při provádění trhacích prací velkého a malého rozsahu 
v kamenolomu Mladovice, zejména pak z důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů                            
a zamezení vzniku případné mimořádné události.  

 Podmínku č. 6) výrokové části tohoto rozhodnutí pak OBÚ organizaci uložil z toho důvodu, 
aby geodeticky provedenou konečnou záměrou bylo možné zpětně dovodit, jak horninový masiv 
vypadal před provedením clonového odstřelu, včetně umístění a parametrů jednotlivých vyvrtaných 
vývrtů  (záběr,  vzdálenost  řad,  rozteče vývrtů). Měření bylo organizaci uloženo z důvodu kontroly 
souladu skutečně zjištěného stavu jednotlivých vývrtů s parametry projektovaných vývrtů, aby při 
případných zjištěných odchylkách mohl TVO upravit parametry nálože a časování, včetně 
počinových náloží tak, aby účinky trhacích prací velkého rozsahu v kamenolomu Mladovice nebyla 
ohrožena bezpečnost práce a bezpečnost provozu v kamenolomu Mladovice.  
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   Podmínky č. 8) a 9) výrokové části tohoto rozhodnutí OBÚ organizaci uložil z důvodu, aby 
nedošlo k překročení povolené seismicity na nejbližších budovách v blízkosti kamenolomu 
Mladovice za účelem řádného provádění cit. trhacích prací velkého rozsahu a dále na základě 
obsahu písemného souhlasného stanoviska obce Popovice ve věci, uplatněného na ústním jednání 
dne 4.3.2020 (viz shora).  

   Podmínkou č. 11) výrokové části tohoto rozhodnutí OBÚ časově omezil provádění                           
cit. trhacích prací velkého a malého rozsahu v kamenolomu Mladovice pouze na dobu od 800                        
do 1600 hod. v pracovních dnech (mimo dny pracovního klidu a státních svátků), a to především 
z důvodu zamezení obtěžování okolí nežádoucími účinky hluku při provádění cit. trhacích prací 
velkého a malého rozsahu.  

Souhlasné vyjádření Ing. Karla Hegera, Miloslavy Hegerové a Mgr. Dany Hřebíkové,               
týkající se povolení trhacích prací velkého a malého rozsahu v kamenolomu Mladovice, které bylo 
podmíněno dodržením nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 1345 v k.ú. Postupice, uzavřené mezi 
organizací a účastníky řízení Ing. Karlem Hegerem, Miloslavou Hegerovou, Mgr. Danou 
Hřebíkovou a Jaroslavou Trachtovou, ze dne 30.12.2013 (účinné od 31.12.2013), včetně dodatku               
č. 1 k této nájemní smlouvě ze dne 21.12.2017, zohlednil OBÚ v podmínce č. 12) výrokové části 
tohoto rozhodnutí. Podmínky, vztahující se k trhacím pracím velkého a malého rozsahu, se v cit. 
nájemní smlouvě dotýkají bodů  II. a IV.  

 
Dále v cit. správním řízení byla uplatněna následující písemná vyjádření účastníků řízení                  

a dotčených orgánů státní správy:     
 

- Vyjádření Městského úřadu Benešov, odboru výstavby a územního plánování, oddělení 
silničního správního úřadu, ze dne 6.2.2020 č.j. MUBN/23824/2020/VÝST (na OBÚ 
doručené dne 6.2.2020 a zde zaevidované pod č.j. SBS 05005/2020/OBÚ-02), jehož obsah 
byl však již zohledněn v rozhodnutí o povolení uzavírky, vydaném Městským úřadem 
Benešov, odborem výstavby a územního plánování, oddělením silničního správního úřadu, 
dne 2.3.2020 pod č.j. MUBN/36979/2020/VÝST (kterým byla povolena na základě žádosti 
organizace úplná krátkodobá uzavírka silnice č. III/1123, ve staničení cca km 4,100 – 5,690               
ve směru od Postupic do Mladovic, z důvodu provádění trhacích prací v kamenolomu 
Mladovice). Cit. rozhodnutí Městského úřadu Benešov, odboru výstavby a územního 
plánování, oddělení silničního správního úřadu, ze dne 2.3.2020 č.j. 
MUBN/36979/2020/VÝST bylo na OBÚ doručeno dne 3.3.2020 a zde zaevidováno                      
pod č.j. SBS 08649/2020/OBÚ-02. Podmínky stanovené cit. rozhodnutím Městského úřadu 
Benešov, odboru výstavby a územního plánování, oddělení silničního správního úřadu,                   
ze dne 2.3.2020 č.j. MUBN/36979/2020/VÝST, jsou pro organizaci přímo závazné;   

- Souhlasné vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové 
organizace, ve věci, ze dne 10.2.2020 (na OBÚ doručené dne 10.2.2020 a zde zaevidované 
pod č.j. SBS 05351/2020/OBÚ-02), jehož podmínky byly řádně zohledněny již                             
cit. rozhodnutím Městského úřadu Benešov, odboru výstavby a územního plánování, 
oddělení silničního správního úřadu, ze dne 2.3.2020 č.j. MUBN/36979/2020/VÝST;  

- Souhlasné vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie Středočeského 
kraje, územního odboru Benešov, dopravního inspektorátu, ve věci, ze dne 10.2.2020                      
(na OBÚ doručené dne 10.2.2020 a zde zaevidované pod č.j. SBS 05353/2020/OBÚ-02), 
jehož podmínky byly řádně zohledněny již cit. rozhodnutím Městského úřadu Benešov,                      
odboru výstavby a územního plánování, oddělení silničního správního úřadu, ze dne 
2.3.2020 č.j. MUBN/36979/2020/VÝST;  
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- Souhlasné vyjádření Ing. Karla Hegera, Miloslavy Hegerové a Mgr. Dany Hřebíkové,              
ve věci, ze dne 28.2.2020 (na OBÚ doručené dne 3.3.2020 a zde zaevidované pod č.j.                  
SBS 08652/2020/OBÚ-02), obsahující podmínku, kterou OBÚ zohlednil v podmínce č. 12) 
výrokové části tohoto rozhodnutí.  

V souvislosti s povolením cit. trhacích prací velkého a malého rozsahu v dobývacím 
prostoru Mladovice bylo dotčeným orgánem státní správy vydáno následující rozhodnutí:  
 

- Rozhodnutí o povolení uzavírky silnice č. III/1123, vydané Městským úřadem Benešov, 
odborem výstavby a územního plánování, oddělením silničního správního úřadu, dne 
2.3.2020 čj. MUBN/36979/2020/VÝST, obsahující podmínky, které jsou pro organizaci 
přímo závazné (viz shora). 

 
Protože byly splněny všechny podmínky, které platné právní předpisy s vydáním tohoto 

rozhodnutí spojují, rozhodl OBÚ tak, jak je výše uvedeno. Podmínky výrokové části tohoto 
rozhodnutí OBÚ stanovil z důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů a dodržení řádného 
předpisového stavu.   

K povolení cit. trhacích prací velkého a malého rozsahu v kamenolomu Mladovice,                         
v dobývacím prostoru Mladovice, se váže poplatková povinnost podle zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši 300,- Kč (Část IV, položka 60, 
bod 1. písm. e) Sazebníku správních poplatků). Správní poplatek byl organizací uhrazen v uvedené 
výši převodem z účtu organizace na příslušný účet Českého báňského úřadu v Praze.   

 
P o u č e n í :   

  

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 81 a násl. správního řádu podat 
odvolání  ve  lhůtě  15-ti  dnů  ode dne jeho oznámení k Českému bánskému úřadu v Praze podáním  
u OBÚ. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu, to znamená,                    
že musí být z něj patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede 
v odvolání jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu                       
pro doručování. Právnická osoba uvede v odvolání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační 
číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popř. jinou adresu pro doručování.        

 
„otisk úředního razítka“ 

 
 
 
 

              Ing. Dalibor Tichý 
                             předseda úřadu  
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Rozdělovník k č.j. SBS 46037/2019/OBÚ-02/7: 

 

I. Účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (obdrží do vlastních rukou): 
 

 
BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 437 92 553, zastoupená na základě plné moci                        
ze dne 5.12.2019 Vladimírem Pravdou, Hledíkova 191, 252 42 Jesenice u Prahy 

 

II. Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (obdrží veřejnou vyhláškou): 
 
1. Obec Popovice, Popovice 78, 257 01 Popovice, IČ: 005 08 411 

2. Obec Postupice, Školní 154, 257 01 Postupice, IČ:  002 32 521 

3. Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ: 421 96 451 

4. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 
150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 000 66 001 

5. Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, IČ: 708 89 953 

6. ČEZ, a.s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4, IČ: 452 74 649 

7. DZS Struhařov a.s., Struhařov 75, 256 01 Struhařov, IČ: 463 57 343 

8. Ing. Jiří Sternberg, Jemniště 1, 257 01 Postupice 

9. Ivana Priknerová, Ukrajinská 1488/10, 101 00 Praha 10 

10. Božena Fialová, Jinonická 1029/4, 150 00 Praha 5 

11. Dana Kalousková, Mladovice 9, 257 01 Popovice 

12. Václav Kalousek, Mladovice 9, 257 01 Popovice 

13. Ing. Břetislav Süss, Břeclavská 1663/4, 198 00 Praha 9 

14. Miluše Skalová, Ke Trati 557, 257 51 Bystřice 

15. Karel Jícha, Mladovice 8, 257 01 Popovice  

16. Katarína Jíchová, Mladovice 8, 257 01 Popovice 

17. Mgr. Pavel Baudiš, Masarykovo náměstí 92/4, 586 01 Jihlava 

18. Hana Horáková, Mírová 994, 735 81 Nový Bohumín 

19. Lucie Veselá, Werichova 1145/31, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy 

20. Jan Švejda, Mladovice 10, 257 01 Popovice 

21. Filip Padevět, Blanická 187, 257 06 Louňovice pod Blaníkem 

22. Ing. Karel Heger, Řeznická 228, 256 01 Benešov 

23. Miloslava Hegerová, Řeznická 228, 256 01 Benešov 

24. Mgr. Dana Hřebíková, Na Karlově 88, 256 01 Benešov 

25. Jaroslava Trachtová, Olbramovice Ves, 259 01 Olbramovice 

26. Stanislav Oudrán, Vlašimská 1793, 256 01 Benešov 

27. Jana Oudránová, Vlašimská 1793, 256 01 Benešov 

28. Dana Rampírová, Tomice II 82, 257 53 Olbramovice 

29. Petr Brychta, Mladovice 14, 257 01 Popovice 

30. Milan Urban, Mladovice 19, 257 01 Popovice 

31. Ing. Milan Procházka, Italská 209/17, 120 00 Praha 2 - Vinohrady 
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32. Lenka Procházková, Italská 209/17, 120 00 Praha 2 – Vinohrady 

 

33. Josef Beránek, Mladovice 25, 257 01 Popovice 

34. Marie Pešlová, Mladovice ev. č. 48, 257 01 Popovice 

 
 
III. Dotčené orgány státní správy (obdrží na vědomí):  
 

1. Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo náměstí 100,  
256 01 Benešov, IČ: 002 31 401 

2. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště  
v Benešově, Černoleská 2053, 256 55 Benešov, IČ: 710 09 159 

3. Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Benešov, 
K Pazderně 906, 256 01 Benešov 

 
 
IV. Na vědomí obdrží:  
 
BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 437 92 553 
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