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Věc: Žádost o doplnění odpovědi ze den 14.5.2018 evidované pod č.j. SBS 14360/2018/OBÚ-02/1
k lomu Kozárovice - společnost HERLIN spol. s r.o.

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen
„OBÚ“) dne 23.5.2018 obdržel a pod č.j. SBS 16063/2018/OBÚ-02 zaevidoval dotaz, cit. „zda
firma Herlin má či měla k předmětné činnosti zpracován plán dobývání, pokud ano, zda podle něj
postupovala a zda plnění plánu bylo kontrolováno báňským úřadem a s jakým výsledkem. A zda
provedená vnitřní výsypka lomu je v souladu s platnými předpisy – plánem“.
V souvislosti s Vaším dotazem Vám sdělujeme, že zdejší OBÚ se Vaším shora uvedeným
dotazem zabýval. Po prověření obsahu dokumentace k činnosti prováděné hornickým způsobem na
lomu Kozárovice – Švorc, organizací HERLIN spol. s r.o., se sídlem Blatná č. p. 152/2, 388 01
Blatná, IČ: 442 64 721 (dále jen „organizace“), Vám sdělujeme, že v roce 2017 byla u organizace
na lomu Kozárovice – Švorc provedena kontrola v souladu s ustanovením § 41 odst. 1 písm. a)
ve spojení s § 39 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní
báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, na činnost prováděnou hornickým způsobem. Při
výše cit. kontrole nebyl zjištěn rozpor těžebních postupů s plány využívání ložiska. Dále sdělujeme,
že také postup vnitřní výsypky je v souladu plány využívání ložiska, jak jsme Vám již sdělili
v přípise ze dne 14.5.2018 evidovaným pod č.j. SBS 14360/2018/OBÚ-02/1.
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