
                            

 

Čj.: SBS 35078/2014/OBÚ-02 3. změna oprávnění čj. 2417/09  
ze dne 13.5.2009 

 
 
 
  

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 k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ustanovení výše citovaného 

zákona 

§ 2 písm. b) - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, 
§ 2 písm. c) - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, 
§ 2 písm. d) - úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, 
§ 2 písm. e) - zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech 

a) až d), 
§ 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, 

 

právnické osobě (obchodní jméno): KVD Plus s.r.o. 
IČ: 283 95 581             Sídlo: 110 00 Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 819/43 

 

Odborně způsobilý zaměstnanec: 
závodní lomu s roční těžbou užitkového nerostu  nižší než 500 000 tun 
Jméno, příjmení: Bc. Michaela Kvídová   datum narození: 21.4.1990 
Trvalý pobyt: 277 01 Dolní Beřkovice, Náměstí Míru 19 ustanoven do funkce: 1.1.2015 
Osvědčení čj.: SBS/30780/2014/OBÚ-04 vydal OBÚ pro území kraje Ústeckého dne 20.10.2014 
 

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. 
 
V Praze dne 20.11.2014 
 

„otisk úředního razítka“ 
 

Ing. Dalibor Tichý 
předseda úřadu 


