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Veřejná vyhláška
ROZHODNUTÍ
o povolení trhacích prací malého a velkého rozsahu

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského (dále jen „OBÚ“), jako
orgán věcně i místně příslušný podle § 41 odst. 2 písm. i) a § 38 zákona č. 61/1988 Sb.,
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon č. 61/1988 Sb.“), ve správním řízení vedeném k žádosti organizace
KAMENOLOMY ČR s.r.o., se sídlem Ostrava – Svinov, Polanecká 849, PSČ 721 08,
IČ 49452011 (dále jen „organizace“), o povolení trhacích prací malého a velkého rozsahu
při prováděné hornické činnosti v lomu Lašovice, v dobývacím prostoru Zahořany,
ev. č. 7/0772, kde účastníkem řízení, podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) je organizace, rozhodl podle ustanovení
§ 27 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o vydání

POVOLENÍ
k provádění trhacích prací malého a velkého rozsahu
při prováděné hornické činnosti v lomu Lašovice, v dobývacím prostoru Zahořany.
K tomu OBÚ stanovuje tyto podmínky:
1. Trhací práce velkého rozsahu (dále jen „TPVR“)
1.1 Není-li dále stanoveno jinak, budou TPVR provedeny způsobem a v rozsahu uvedeném
v dokumentaci „Generální technický projekt odstřelů pro hornickou činnost v lomu
Lašovice“, vypracované v květnu 2014 panem Jakubem Skřičkou, technickým vedoucím
odstřelů, a projednané v tomto řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
1.2 Případná změna parametrů TPVR, kterou nedojde k zhoršení bezpečnosti, a nebudou
ohroženy další objekty a chráněné zájmy nad rozsah uvedený v tomto rozhodnutí, musí
být předem ohlášena OBÚ. V opačném případě musí organizace požádat o změnu
povolení.
1.3 Přípravu TPVR lze zahájit až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
1.4 Datum a hodina provedení jednotlivých TPVR ohlásí provádějící organizace 24 hodin
před jejich provedením těmto dotčeným orgánům a organizacím:
a)
b)
c)
d)
e)

OBÚ
Obecní úřad Kovářov
Obecní úřad Lašovice
Policie České republiky, obvodní oddělení Milevsko
Seizmická stanice AV ČR Kašperské Hory

__________________________________________________________________________________________
Tel. 377 850 401, FAX: 377 850 402, E-mail: podatelna.plzen@cbusbs.cz

1.4 Trhací práce velkého rozsahu bude provádět jen technický vedoucí odstřelů
(dále jen „TVO“) předem prokazatelně seznámený s generálním projektem odstřelů.
1.5 Před zahájením vrtacích prací bude provedena počáteční záměra odstřelu a schéma
odstřelu bude uloženo ve vrtném deníku. Před nabíjením jednotlivých vrtů musí být
provedena konečná záměra připraveného odstřelu a spolehlivě ověřena poloha, délka
a úklon těchto vrtů.
1.6 Při provádění TPVR v místech, kde byly zjištěny nepravidelnosti geologické stavby
horninového masivu nebo, kde došlo k mechanickému narušení masivu z jiných důvodů,
musí být zajištěno a provedeno:
a) měření úklonů a směrů vývrtu,
b) pořízení záznamů o těchto měřeních,
c) písemné vyhodnocení provedených měření technickým vedoucím odstřelu popř. jeho
zástupcem, zda sklony a směry vývrtů dopovídají projektovaným údajům, a to
před provedením odstřelu, jehož se měření týká,
d) způsob eliminování případných rozdílů ve zjištěných údajích.
1.7 Velikost náloží pro jednotlivé TPVR se omezuje takto:
a) maximální nálož nepřesáhne 6 000 kg trhaviny,
b) maximální dílčí nálož na jeden časový stupeň, ve vztahu ke vzdálenosti prováděného
odstřelu a prvními stavebními objekty, nepřesáhne hodnoty uvedené v tabulkách
kapitoly 2.7.3. Seizmické účinky Generálního technického projektu odstřelů
pro hornickou činnost v lomu Lašovice, přičemž velikost dílčí nálože musí být vždy
upravena tak, aby intenzita seismických vibrací vyvolaných odstřelem nepřekročila
hodnoty stanovené pro první známky škod pro nejbližší stavební objekty
dle ČSN 73 0040 „Zatížení stavebních objektů technickou seismicitou a jejich
odezva“.
1.8 Při prvním odstřelu provedeném podle tohoto rozhodnutí, a dále 1 x za rok, organizace
zajistí provedení seizmických měření v měřících bodech vyznačených v znaleckém
posudku. Na základě výsledků měření budou případně stanovena opatření tak, aby
intenzita seismických účinků na nejbližší objekty nepřekročila hodnoty stanovené
pro první známky poškození, dle ČSN 73 0040 „Zatížení stavebních objektů technickou
seismicitou a jejich odezva“.
1.9 O provádění TPVR musí být pořízena dokumentace videozáznamem tak, aby byla datově
a hodinově identifikována a aby zachycovala geologickou stavbu horninového masivu
v rozsahu prováděného odstřelu spolu s obdobným dokumentováním oblasti možného
dopadu úlomků odstřeleného horninového masivu, a to před provedením odstřelu,
při jeho průběhu a po jeho provedení. Takto pořízená dokumentace bude součástí deníku
odstřelu spolu se zákresem stanoviště, odkud byla pořízena.
1.10 Všechny osoby v bezprostředním okolí prováděné TPVR a jejího bezpečnostního okruhu,
musí být předem prokazatelně poučeny o době provedení TPVR a bezpečnostních
opatřeních, včetně významu signálů a míst úkrytu. Uvnitř bezpečnostního okruhu se
v době provádění TPVR nesmí nikdo nacházet vyjma osob nacházejících se v určených
úkrytech.
1.11 Při odstraňování selhávek prováděném v rámci TPVR povolených tímto rozhodnutím,
budou dodrženy podmínky tohoto rozhodnutí.
1.12 Případné škody, úrazy a nehody vzniklé v souvislosti s přípravou a prováděním TPVR
musí být neprodleně oznámeny povolujícímu orgánu a nejbližšímu útvaru policie.
1.13 Případné škody vzniklé při odstřelech uhradí organizace odpovědná za provedení TPVR
podle obecných předpisů pro náhradu škod.
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2. Trhací práce malého rozsahu (dále jen „TPMR“)
2.1 Není-li dále stanoveno jinak, budou TPMR provedeny způsobem a v rozsahu uvedeném
v dokumentaci –„Technologický postup pro trhací práce malého rozsahu pro hornickou
činnost v lomu Lašovice“, vypracované v květnu 2014 panem Jakubem Skřičkou,
technickým vedoucím odstřelů, a projednané v tomto řízení, která je nedílnou součástí
tohoto rozhodnutí.
2.2. Případná změna parametrů TPMR, kterou nedojde k zhoršení bezpečnosti, a nebudou
ohroženy další objekty a chráněné zájmy nad rozsah uvedený v tomto rozhodnutí, musí
být předem ohlášena OBÚ. V opačném případě musí organizace požádat o změnu
povolení.
2.3. Přípravu TPMR lze zahájit až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2.4 TPMR bude provádět TVO nebo střelmistr s příslušnou kvalifikací, předem prokazatelně
seznámení s technologickým postupem trhacích prací.
2.5 Všechny osoby v bezprostředním okolí prováděné TPMR a jejího bezpečnostního okruhu,
musí být předem prokazatelně poučeny o době provedení TPMR a bezpečnostních
opatřeních, včetně významu signálů a míst úkrytu. Uvnitř bezpečnostního okruhu
se v době provádění TPMR nesmí nikdo nacházet vyjma osob nacházejících
se v určených úkrytech.
2.6 Při odstraňování selhávek prováděném v rámci trhacích prací povolených tímto
rozhodnutím, budou dodrženy podmínky tohoto rozhodnutí.
2.7 Případné škody, úrazy a nehody vzniklé v souvislosti s přípravou a prováděním TPMR
musí být neprodleně oznámeny povolujícímu orgánu a nejbližšímu útvaru policie.
2.8 Případné škody vzniklé při odstřelech uhradí organizace odpovědná za provedení TPMR
podle obecných předpisů pro náhradu škod.
3. Toto rozhodnutí platí do vytěžení zásob, v rozsahu pravomocných rozhodnutí o povolení
hornické činnosti na lomu Lašovice v dobývacím prostoru Zahořany.
4. Tímto rozhodnutím se nahrazuje rozhodnutí o generálním povolení clonových a plošných
odstřelů v lomu Lašovice k.ú. Lašovice, okres Písek, kraj Jihočeský, vydané Obvodním
báňským úřadem v Plzni dne 8.7.1987 pod č.j. 748/87 a rozhodnutí o povolení trhacích
prací malého rozsahu na lomu Lašovice vydané Obvodním báňským úřadem v Plzni
dne 19.10.1995 pod č.j. 2994/95. Obě dříve vydaná rozhodnutí tak pozbývají platnosti.

Odůvodnění
Organizace podala dne 7.7.2014 u OBÚ žádost o povolení trhacích prací malého
a velkého rozsahu při prováděné hornické činnosti v lomu Lašovice, v dobývacím prostoru
Zahořany, ev. č. 7/0772. Žádost byla podána Ing. Petrem Křížem, Ph.D., vedoucím trhacích
prací, na základě plné moci udělené mu Ing. Martinem Kovalčíkem a Ing. Radmilou
Zapletalovou, statutárními zástupci jednateli organizace.
Hornická činnost na lomu Lašovice byla povolena rozhodnutím Obvodního báňského
úřadu v Plzni (dále jen „OBÚ v Plzni“) pod č.j. 174/87 ze dne 14.4.1987 a rozhodnutím OBÚ
o povolení změny Plánu otvírky, přípravy a dobývání pro lom Lašovice, dobývací prostor
Zahořany, č.j. SBS/30584/2013/OBÚ-06/2 ze dne 29.11.2013 (dále jen „změna POPD“).
Trhací práce velkého rozsahu podle Generálního technického projektu odstřelů byly v lomu
Lašovice povoleny rozhodnutím OBÚ v Plzni pod č.j. 748/87 ze dne 8.7.1987, a aktualizací
Generálního technického projektu odstřelů přípisem téhož úřadu č.j. 1004/00/424/Mer/Kav
ze dne 9.3.2001. Předmětem žádosti je povolení trhacích prací malého a velkého rozsahu
při hornické činnosti v lomu Lašovice v rozsahu platných plánů přípravy, otvírky a dobývání
ložiska vyhrazeného nerostu v lomu Lašovice. Důvodem podání žádosti je užití nových metod
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trhacích prací s použitím nových druhů výbušnin a neelektrického roznětu, které umožňují
snížení maximální dílčí nálože, a tím snížení případných vlivů seizmického účinku
na stavební objekty v okolí lomu.
OBÚ po přezkoumání podané žádosti konstatoval, že je úplná, a vzhledem k velkému
počtu účastníků řízení oznámil zahájení řízení s použitím § 144 správního řádu veřejnou
vyhláškou, kterou současně podle § 49 správního řádu nařídil ústní jednání. Při ústním jednání
byli přítomní účastníci jednání seznámeni s obsahem a důvodem podané žádosti,
s prováděním trhacích prací dle předložených dokumentací – „Generální technický projekt
odstřelů pro hornickou činnost v lomu Lašovice“ a „Technologický postup pro trhací práce
pro hornickou činnost v lomu Lašovice“, vypracovaných v květnu 2014 panem Jakubem
Skřičkou, technickým vedoucím odstřelů. Z průběhu ústního jednání, uskutečněného
dne 12.8.2014, byl sepsán protokol, který je na OBÚ evidován pod č.j. SBS 24836/2014.
Přítomní účastníci řízení žádné námitky k projednávané věci nebo požadavky na doplnění
řízení nevznesly.
V průběhu správního řízení bylo OBÚ doručeno souhlasné Závazné stanovisko
Odboru
životního
prostředí
Městského
úřadu
Milevsko
ze dne 15.9.2014,
č.j. MM 38267/2014 OŽP/Ši, bez stanovení podmínek a souhlasné Závazné stanovisko
Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, územní
pracoviště Písek, ze dne 23.9.2014, č.j. KHSJC/22840/2014/HOK, bez stanovení podmínek.
OBÚ v průběhu řízení ověřil, že navrhovanými trhacími pracemi nejsou ohroženy
veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezeny právem chráněné zájmy účastníků
řízení, a že předložená dokumentace je úplná a respektuje zásady zajištění bezpečnosti.
Předložená dokumentace splňuje náležitosti dané přílohou č. 4 vyhlášky č. 72/1988 Sb.,
o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů, a další požadavky této vyhlášky,
a je v souladu s požadavky uvedenými v platných technických normách a v návodech
k použití výbušnin nebo pomůcek, a že byla zpracována, zkontrolována a schválena
oprávněnou osobou. K projednávanému návrhu na povolení trhacích prací nebyly v průběhu
vedeného řízení vzneseny ze strany účastníků žádné připomínky ani námitky. OBÚ bylo
v průběhu řízení doručeno jediné vyjádření účastníka řízení, a to Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových Sdělením ze dne 24.7.2014, č.j. UZSVM/CPI/2684/2014-CPIM
PI/ÚE-S-18/2014, bez připomínek. Dotčené orgány státní správy, obeslané k vedenému
správnímu řízení, nevydaly žádná stanoviska.
Součástí dokumentace je návrh opatření k ochraně práv a právem chráněných zájmů
účastníků řízení, ze kterého vyplývá, že negativní vlivy prováděných trhacích prací, zejména
jejich seismické účinky, budou eliminovány velikosti stanovených mezních náloží.
Pro ověření správnosti stanovených parametrů trhacích prací, zejména velikosti dílčích
náloží, nařizuje OBÚ provedení měření seismických účinků clonových odstřelů, k čemuž
stanovil v I. výrokové části rozhodnutí podmínku pod č. 9. Na základě vyhodnocení výsledků
měření bude případně upravena technologie provádění trhacích prací tak, aby intenzita
seismických účinků na nejbližší objekty nepřekročila hodnoty stanovené pro první známky
poškození, dle ČSN 73 0040 „Zatížení stavebních objektů technickou seismicitou a jejich
odezva“.
Podmínky uvedené pod č. 1.1. – 1.8. a 1.10. – 1.13. a podmínky 2.1. – 2.8. výrokové
části rozhodnutí byly stanoveny správním orgánem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a bezpečnosti provozu při provádění trhacích prací, případně zajištění výkonu
vrchního dozoru státní báňské správy.
Podmínka č. 3 výrokové části rozhodnutí, týkající se omezení provádění trhacích
prací, byla stanovena na dobu platnosti pravomocných rozhodnutí o povolení hornické
činnosti v lomu Lašovice.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zjištěným v tomto řízení, povoluje OBÚ
provádění trhacích prací malého a velkého rozsahu při prováděné hornické činnosti v lomu
Lašovice, v dobývacím prostoru Zahořany, ev. č. 7/0772, při dodržení podmínek uvedených
ve výroku tohoto rozhodnutí.
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Tímto rozhodnutím se nahrazuje rozhodnutí o generálním povolení clonových
a plošných odstřelů v lomu Lašovice k.ú. Lašovice, okres Písek, kraj Jihočeský, vydané
Obvodním báňským úřadem v Plzni dne 8.7.1987 pod č.j. 748/87 a rozhodnutí o povolení
trhacích prací malého rozsahu na lomu Lašovice vydané Obvodním báňským úřadem
v Plzni dne 19.10.1995 pod č.j. 2994/95. Obě dříve vydaná rozhodnutí tak pozbývají platnosti.
Rozhodnutí je vydáváno po zveřejnění jeho konceptu veřejnou vyhláškou (§ 144
odst. 3 správního řádu) a po marném uplynutí lhůty stanovené pro podání námitek a návrhů na
jeho doplnění. Společně s tímto rozhodnutím se zasílá organizaci pare č. 2 dokumentací
„Generální technický projekt odstřelů pro hornickou činnost v lomu Lašovice“
a „Technologický postup pro trhací práce pro hornickou činnost v lomu Lašovice“,
projednaných v tomto řízení.
Správní poplatek za vydání povolení, podle položky 60 písm. e) zákona
č. 634/2004 Sb., správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 300,- Kč, byl
žadatelem uhrazen kolkovými známkami.

Ing. Bivoj Merc v.r.
předseda úřadu
otisk úředního razítka

Ing. Bivoj
Merc

Digitálně podepsal Ing. Bivoj
Merc
DN: c=CZ, o=Český báňský úřad
Praha [IČ 00025844], ou=Obvodní
báňský úřad pro území krajů
Plzeňského a Jihočeského,
ou=006460, cn=Ing. Bivoj Merc,
serialNumber=P4395,
title=předseda úřadu
Datum: 2014.11.03 07:59:42
+01'00'

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno podle § 25 odst. 3 správního řádu nejméně po dobu 15
dnů na úředních deskách:



OBÚ
Obecního úřadu Kovářov

Vyvěšeno dne .................................

Sejmuto dne..............................

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:
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Doručí se:
K vyvěšení a podání zprávy OBÚ o datu vyvěšení a sejmutí oznámení
 Obec Kovářov, Kovářov 63, 398 55 Kovářov
Účastníci řízení :
A) podle § 27 odst. 1 správního řádu:


KAMENOLOMY ČR s.r.o., Polanecká 849, 721 08 Ostrava – Svinov

B) podle § 27 odst. 2 správního řádu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
Nové Město, 128 00 Praha 2
Státní pozemkový fond, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., Nemanická 2133/10, České Budějovice 3,
370 10 České Budějovice
Zemědělská Klučenice, a.s., Klučenice 69, 262 56 Klučenice
Obec Kovářov, Kovářov 63, 398 55 Kovářov
Obec Klučenice, Klučenice 16, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
Jitka Bártová, Labská 2060/13, 188 02 Nymburk
Ing. Vlastimil Blažek, 5. května 693, 399 01 Milevsko
Marie Brejchová, Lašovice 35, 398 55 Kovářov
Libuše Čepová, Mánesova 569/4, 353 01 Mariánské Lázně
Josef Dušek, č.p. 81, 261 01 Podlesí
Ivana Dušková, Tyršova 108, 261 01 Příbram
Hana Fořtová, B. Němcové 861, 399 01 Milevsko
Josef Hroch, Zahořany 23, 398 55 Kovářov
Miloš Hroch, Lašovice 18, 398 55 Kovářov
Kamila Hrochová, č.p. 202, 398 55 Kovářov
Marie Hrochová, Zahořany 23, 398 55 Kovářov
Stanislava Hrochová, Pod Dlážděnkou 2049/4, 180 00 Praha - Libeň
Věra Hrochová, Lašovice 18, 398 55 Kovářov
Marie Jarošíková, Nad Konvářkou 313/7, 150 00 Praha - Radlice
Eva Jircová, Lašovice 23, 398 55 Kovářov
Marie Jircová, Lašovice 23, 398 55 Kovářov
David Jirec, Lašovice 23, 398 55 Kovářov
Jitka Kejhová, Martinovská 254/4, 190 00 Praha - Prosek
František Klíma, Lašovice 40, 398 55 Kovářov
Miloslava Klímová, Lašovice 40, 398 55 Kovářov
Ing. Karel Kloud, Na Křtině 251, 149 00 Praha 4 - Újezd
Anděla Koblicová, Kaňkovského 1239/6, 182 00 Praha - Kobylisy
Lucie Koudelková, Boženy Němcové 708, 252 64 Velké Přílepy
Jan Koutník, č.p. 108, 696 37 Nenkovice
Alena Koutníková, K Šachtě 193, 390 01 Tábor-Horky
Jiří Kratochvíl, č.p. 217, 512 12 Jesenný
Stanislav Kratochvíl, Přílepov 21, 399 01 Kostelec nad Vltavou
Pavel Kubíček, Švermova 321, 399 01 Milevsko
Vladimír Kubíček, Rochovská 767/16, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
Emilie Kudlíková, Ondříčkova 2530/46, 746 01 Opava - Předměstí
MUDr. Hana Landová, Pechlátova 63/11, 150 00 Praha-radlice
Irena Mášová, č.p. 138, 262 55 Petrovice
PhDr. Jana Martlová, Strmá 139, 252 29 Dobřichovice
Ladislav Novák, Št. Dvořáka 857, 399 01 Milevsko
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
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51.
52.
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54.
55.
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58.
59.
60.
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62.
63.
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69.
70.
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78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Jiří Ouborný, č.p. 37, 398 53 Chyšky
Marie Pávková, U Penzionu 1711, 347 01 Tachov
Prof. Mgr. Josef Pecák, CSc., Kaprova 49/8, 110 00 Praha - Staré Město
Eva Pecáková, Kaprova 49/8, 110 00 Praha - Staré Město
Mgr. Andrej Perepečenov, Sochařská 333/2 170 00 Praha - Bubeneč
Josef Pečata, Lašovice 22, 398 55 Kovářov
Bohumil Pinta, Na Suchých 130, 252 42 Vestec
Josef Pinta, č.p. 151, 398 55 Kovářov
Václav Pinta, č.p. 22, 398 55 Lašovice
Ivan Polívka, č.p. 167, 262 84 Zalužany
Jiří Polívka, adresa neznámá
Josef Polívka, adresa neznámá
Jiřina Polívková, adresa neznámá
Božena Rokosová, Šobrova 1845, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
František Rozhoň, Zadní Chlum č.p. 26, 262 56 Klučenice
Josef Rozhoň, Zadní Chlum č.p. 26, 262 56 Klučenice
Václav Rozhoň, Lašovice 14, 398 55 Kovářov
Marie Rozhoňová, Zadní Chlum č.p. 26, 262 56 Klučenice
Marie Rozhoňová, Lašovice 14, 398 55 Kovářov
Jana Rubická, Na Pěšině 304/10, Rumburk 2 - Horní Jindřichov, 408 01 Rumburk
Marie Řežábková, Pechova Lhota 68, 399 01 Hrejkovice
Ludmila Říhová, Pacovská 1585/21 140 00 Praha - Krč
Josef Skála, Lašovice 32, 399 01 Milevsko
Helena Skálová, Lašovice 38, 399 01 Milevsko
Marta Skálová, Pod Jankovem 48, 104 00 Praha - Hájek
Dagmar Slavíková, č.p. 21, 398 04 Kožlí
Miroslav Staněk, Lašovice 36, 398 55 Kovářov
Vladimír Svoboda, Rosovická 354, 263 01 Dobříš
Naděžda Svobodová, Březinova 348/37, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Karel Synek st., Lašovice 28, 398 55 Kovářov
Karel Synek ml., Lašovice 28, 398 55 Kovářov
Alena Synková, Lašovice 28, 398 55 Kovářov
Ing. Miloslav Škoch, Husovo náměstí 1553/10, 289 22 Lysá nad Labem
Eva Škochová, Dr. Horákové 41, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady
Michal Šmuhař, U Uranie 1568/2, 170 00 Praha - Holešovice
Jana Šmuhařová, U Uranie 1568/2, 170 00 Praha - Holešovice
Stanislav Šonka, Dlouhá 202, 373 67 Borek
Miroslav Šrůt, Americká 436/7, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně
Rudolf Šrůt, Frýdlantská 1300/10, 182 00 Praha - Kobylisy
Ing. Josef Šťastný, č.p. 133, 262 56 Klučenice
Jaroslav Tater, Křížová 2596/7, 150 00 Praha - Smíchov
Václav Tůma, Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov - Město
Miloš Uher, Předbořice 17, 398 55 Kovářov
Marie Vosečková, Jarníkova 1888/9, 148 00 Praha - Chodov
Ing. Stanislav Žák, č.p. 141, 262 56 Klučenice

Dotčené orgány státní správy:
 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, územní
pracoviště Písek, Karla Čapka 2459/5, 397 01 Písek – Budějovické Předměstí
 Městský úřad Milevsko, Odbor životního prostředí, Sažinova 843, 399 16 Milevsko
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