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Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
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Vyřizuje / linka

Ing. Vladimír Veselý /389
obvodní báňský inspektor

V Praze dne

2.10.2018

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen
„OBÚ, do 31.12.2011 také „OBÚ v Kladně“) obdržel dne 27.9.2018 a pod č.j. SBS
30581/2018/OBÚ-02 zaevidovanou, následně podáním ze dne 1.10.2018 doplněnou a na OBÚ
pod č.j. SBS 30743/2018 zaevidovanou Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkajících se lomu
v dobývacím prostoru Radíč, který provozuje společnost CROMI, a.s., se sídlem Na Strži 1702/65,
140 62 Praha 4 - Nusle, IČ: 282 122 23 (dále jen „organizace“).
K Vaší žádosti o poskytnutí informací OBÚ sděluje následující:
V dobývacím prostoru Radíč byla organizaci povolena hornická činnost na základě
rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Příbrami (dále jen „OBÚ v Příbrami“) č.j. 1201-511.4Md/Ja-94 ze dne 31.10.1994 pro otvírku, přípravu a dobývání výhradního ložiska granodioritu
blokovou těžbou. Platnost tohoto rozhodnutí byla stanovena do 31.10.2004 a dále byla několikrát
prodloužena, naposledy rozhodnutím OBÚ v Kladně č.j. 04267/2009/02/002 ze dne 20.8.2009,
a to až do vydobytí zásob cit. výhradního ložiska.
Trhací práce malého rozsahu v lomu Radíč byly organizaci povoleny rozhodnutím OBÚ
v Příbrami č.j. 915-III-531.1-Md/94 ze dne 28.2.1995, ve znění rozhodnutí OBÚ v Kladně č.j. SBS
34008/2011/OBÚ-02/2 ze dne 19.12.2011.
Lom Radíč se v současné době nachází v dlouhodobém režimu zajištění, a to na základě
rozhodnutí o povolení hornické činnosti podle plánu zajištění lomu Radíč, vydaného OBÚ
v Příbrami dne 9.12.1998 pod č.j. 2641-511.4-Ber/Jan-98.
Ke dnešnímu dni na zdejším úřadě neprobíhá žádné správní řízení, týkající se povolení
hornické činnosti (dobývání, či těžby) organizaci.
Ing. Dalibor Tichý
předseda úřadu
________________________________________________________________________________
tel.: 221 775 372
fax.: 221 775 367
E-mail: podatelna.obupraha@cbusbs.cz
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