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V e ř e j n á    v y h l á š k a  

 

Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka  V Praze dne 
  SBS 46037/2019/OBÚ-02/8 Ing. Radomír Knapek/383 17.4.2020 

             obvodní báňský inspektor 
 
 
Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“), 
místně a věcně příslušný orgán státní báňské správy § 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, podle § 144 odst. 6 a § 25 odst. 2 a 3 zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 
 

d o r u č u j e 

 

účastníkům řízení určeným podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu touto veřejnou vyhláškou 
rozhodnutí OBÚ ze dne 17.4.2020 č.j. SBS 46037/2019/OBÚ-02/7 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, vydané dne 17.4.2020 pod č.j. SBS 46037/2019/OBÚ-02/7. 

 
Tato veřejná vyhláška o oznámení OBÚ je vyvěšena: 1) na úřední desce OBÚ,  

2) na elektronické úřední desce OBÚ umožňující dálkový přístup na internetových stránkách 
http://www.cbusbs.cz/index.php/uredni-deska-praha.html, 3) na úřední desce Obecního úřadu 
Popovice, Popovice 78, 257 01 Popovice a 4) na úřední desce Obecního úřadu Postupice,  
Školní 154, 257 01 Postupice. 
 
 

 

 

 Ing. Dalibor Tichý 

 předseda úřadu 
 
 
 
 



                                                                                                            Č.j. SBS 46037/2019/OBÚ-02/8 
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Příloha: dle textu 

 

 

Vyvěšeno dne: ………………………                                     Sejmuto dne: ……………………… 

 

Razítko a podpis úřední osoby                                                Razítko a podpis úřední osoby 
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