
                          

Čj.: SBS 10571/2019/OBÚ-02

Obvodní báňský úřad
pro území Hlavního města Prahy

a kraje Středočeského

podle ust. § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 
správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cit. zákon“), a podle ust. § 1 odst. 2 vyhlášky 
Českého báňského úřadu č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné 
hornickým způsobem,  jakož  i  k  projektování  objektů  a  zařízení,  které  jsou  součástí  těchto 
činností, na základě ust. § 151 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, vydává

OPRÁVNĚNÍ

k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů 
a zařízení,  které  jsou  součástí  hornické  činnosti  a  činnosti  prováděné  hornickým  způsobem 
v rozsahu ustanovení výše citovaného zákona

§ 2 písm. a) - vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů,
§ 3 písm. a) - dobývání  ložisek  nevyhrazených  nerostů,  včetně  úpravy  a  zušlechťování  nerostů 

prováděných  v  souvislosti  s  jejich  dobýváním,  a  vyhledávání  a  průzkum  ložisek 
nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu,

§ 3 písm. b) - těžba písků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a 
zušlechťování  těchto  surovin prováděných v souvislosti  s  jejich těžbou,  s  výjimkou 
odstraňování nánosů při údržbě vodních toků,

§ 3 písm. c) - práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce),
§ 3 písm. d) - práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu,
§ 3 písm. e) - zemní  práce  prováděné  za  použití  strojů  a  výbušnin,  pokud  se  na  jedné  lokalitě 

přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb,
§ 3 písm. f) - vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3,
§ 3 písm. h) - práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na 

jejich udržování v bezpečném stavu,
§ 3 písm. i) - podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož 

i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny,

právnické osobě (obchodní jméno): ENERGON stavební, s.r.o.
IČ: 264 43 571 Sídlo: 149 00 Praha 4, Chodov, Květnového vítězství 332/31, 

Odborně způsobilý zaměstnanec: závodní dolu
Jméno, příjmení: Ing. Petr Vidur datum narození: 5.1.1960
Trvalý pobyt: 793 76 Zlaté Hory, Nerudova 621 ustanoven do funkce: 1.4.2019
Osvědčení čj.: SBS 29939/2014/ČBÚ-21 vydal: ČBÚ v Praze dne: 15.10.2014
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Odborně způsobilý zaměstnanec: závodní 
Jméno, příjmení: Ing. Petr Vidur datum narození: 5.1.1960
Trvalý pobyt: 793 76 Zlaté Hory, Nerudova 621 ustanoven do funkce: 1.4.2019
Osvědčení čj.: 0755/2006 vydal: OBÚ v Brně dne: 16.2.2006

Odborně způsobilý zaměstnanec: báňský projektant 
Jméno, příjmení: Ing. Petr Vidur datum narození: 5.1.1960
Trvalý pobyt: 793 76 Zlaté Hory, Nerudova 621 ustanoven do funkce: 1.4.2019
Osvědčení čj.: SBS 21831/2010 vydal: OBÚ v Brně dne: 21.7.2010

Odborně způsobilý zaměstnanec: závodní 
Jméno, příjmení: Ing. Martin Cimala datum narození: 16.8.1978
Trvalý pobyt: 104 00 Praha 10, Ingrišova 1382/1 ustanoven do funkce: 
Osvědčení čj.: 10182/04 vydal: OBÚ v Kladně dne: 15.11.2004

Odborně způsobilý zaměstnanec: báňský projektant 
Jméno, příjmení: Ing. Martin Cimala datum narození: 16.8.1978
Trvalý pobyt: 104 00 Praha 10, Ingrišova 1382/1 ustanoven do funkce: 
Osvědčení čj.: 2470/06 vydal: OBÚ v Kladně dne: 27.3.2006

Odborně způsobilý zaměstnanec
oprávněný projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru ložisková geologie:
Příjmení, jméno: Ing. Jan Kotris datum narození: 26.8.1954
Trvalý pobyt: 793 76 Zlaté Hory, Sokolská 292 ustanoven do funkce: 1.4.2019
Osvědčení čj.: 4393/630/23750/01 vydal Ministerstvo životního prostředí dne 24.1.2002

Podle ustanovení  §  151 odst.  3  zákona č. 500/2004 Sb.,  správní  řád,  ve znění  pozdějších 
předpisů,  nabývá  rozhodnutí  právní  moci  a  právních  účinků  dnem  převzetí  dokladu 
účastníkem.

„otisk úředního razítka“

V Praze dne 29.4.2019

Ing. Dalibor Tichý
předseda úřadu
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