
       Obvodní báňský úřad pro území Hlavního    

                   města Prahy a kraje Středočeského 
 KOZÍ 4, P.O. BOX 31, 110 01  PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO 

________________________________________________________________________________ 
tel.:  221 775 372 

fax.: 221 775 367 IČ: 000 25 844    
E-mail: podatelna.obupraha@cbusbs.cz Datová schránka: ixaaduf 

 

  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 32841/2016/OBÚ-02/15          Ing. Josef Pros/391              11.4.2017  

                    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 podle § 38 odst. 1 písm. b) a podle § 41 odst. 2 

písm. a) 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“), 

 

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 11.4.2017 č.j. SBS 32841/2016/OBÚ-02/14, ve věci návrhu organizace 

UNIM spol. s r.o., se sídlem Všestudy 18, 277 44 Veltrusy, IČ: 475 45 887, zastoupené na základě 

plné moci ze dne 20.5.2016 společností GET s.r.o., se sídlem Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2, 

IČ: 497 02 904, na změnu (rozšíření) dobývacího prostoru Všestudy na výhradním ložisku 

štěrkopísku Vojkovice 1 – Všestudy (B 3002900), který byl na OBÚ zaevidován pod č.j.                            

SBS 32841/2016/OBÚ-02, (dále jen „rozhodnutí OBÚ“). 

 

 

Tato veřejná vyhláška OBÚ a rozhodnutí OBÚ jsou vyvěšeny: 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 

Všestudy, Všestudy 7, 277 46 pošta Veltrusy, IČ: 002 37 311, 4) na úřední desce Obecního úřadu 

Vojkovice, Vojkovice 137, 277 44 Vojkovice, IČ: 002 37 299. 
 

 

 

                                                                                         Ing. Dalibor Tichý 

                                                                                         předseda úřadu 
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