OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD
PRO ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
A KRAJE STŘEDOČESKÉHO
KOZÍ 4, P.O. BOX 31, 110 01 PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO
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Ing. Štěpán Matula/387
obvodní báňský inspektor

6.6.2022

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 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
doručuje
účastníkům řízení určeným podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu touto veřejnou vyhláškou usnesení
o určení lhůty, ve které je možno vyjádřit se k podkladům pro meritorní rozhodnutí (dále jen
„usnesení“) ve věci povolení trhacích prací velkého a malého rozsahu pro stavbu při skalním
výlomu pro stavbu: „D4, úsek 3 Milín – Lety“, zářez Z 1, km 51,500 – 51,800 (km 0,150 – 0,450),
na pozemcích parc. č. 677/2, 677/3, 677/4, 677/5, 687/8, 1123/23, 672, 669/5, 674/20, 669/8
a 669/7, vše v k.ú. Mýšlovice, podle generálního technického projektu odstřelů, zpracovaného dne
27.4.2022 Ing. Pavlem Kopkou, technickým vedoucím odstřelů (dále jen „trhací práce velkého
a malého rozsahu“).
Tato veřejná vyhláška včetně přiloženého usnesení ve věci povolení trhacích prací velkého
a malého rozsahu je vyvěšena: 1) na úřední desce OBÚ, 2) na elektronické úřední desce OBÚ
umožňující dálkový přístup na internetových stránkách http://deska.cbusbs.cz/eDeska/, 3) na
úřední desce obecního úřadu Milín, se sídlem 11. května 27, 262 31 Milín, IČ: 002 42 730, 4) na
úřední desce obecního úřadu Vrančice, se sídlem Vrančice 14, 262 31 Vrančice, IČ: 006 63 026.
Ing. Dalibor Tichý
předseda úřadu

v.z. Ing. Vlastimil Neliba
zástupce předsedy úřadu
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