
Příloha 1 – Ţádost o vydání oprávnění k hornické činnosti 

Autor: Ing. Radek Osička       Datum: 14.4.2011 

Klepněte sem a zadejte text.  

 

ŢÁDOST O VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K HORNICKÉ 

ČINNOSTI 

Dle vyhlášky ČBÚ č. 15/1995 Sb. 

 

1. Ţadatel 

Obchodní firma nebo název: Klepněte sem a zadejte text. 

Jméno a příjmení: Klepněte sem a zadejte text. 

Sídlo/bydliště/místo podnikání: Klepněte sem a zadejte text.  

IČ/rodné číslo: Klepněte sem a zadejte text. 

 

2. Poţadovaný předmět činnosti 

Klepněte sem a zadejte text. 

 

3. Závodní/ Závodní dolu/ Závodní lomu 

Jméno a příjmení: Klepněte sem a zadejte text. 

Bydliště: Klepněte sem a zadejte text. 

Rodné číslo: Klepněte sem a zadejte text. 

Osvědčení k výkonu funkce: Klepněte sem a zadejte text. 

 

 

V Klepněte sem a zadejte text. dne Klepněte sem a zadejte text. 

…Klepněte sem a zadejte text.. 

                           podpis žadatele 

         (jméno, příjmení, funkce) 

Přílohy: 

Ověřená kopie osvědčení k výkonu funkce závodního. 

 

 

 



Příloha 2 – Návrh o stanovení chráněného loţiskového území 

Autor: Ing. Radek Osička       Datum: 14.4.2011 

 

Klepněte sem a zadejte text.  

 

NÁVRH O STANOVENÍ CHRÁNĚNÉHO 

LOŢISKOVÉHO ÚZEMÍ 

Dle vyhlášky č. 364/1992 Sb. 

 

1. Ţadatel 

Obchodní firma nebo jméno: Klepněte sem a zadejte text. 

Sídlo/Bydliště: Klepněte sem a zadejte text.  

IČ: Klepněte sem a zadejte text. 

 

2. Základní údaje o loţisku 

Označení ložiska podle evidence ložisek: Klepněte sem a zadejte text. 

Druh nerostu: Klepněte sem a zadejte text.  

Rozsah ložiska: Klepněte sem a zadejte text. 

Tvar ložiska: Klepněte sem a zadejte text.  

Hloubka uložení ložiska: Klepněte sem a zadejte text. 

 

3. Chráněné loţiskové území 

Název chráněného ložiskového území: Klepněte sem a zadejte text. 

Označení a souřadnice vrcholů jeho geometrického obrazce: 

Klepněte sem a zadejte text. 

Plošný obsah: Klepněte sem a zadejte text. 

Zdůvodnění navrhovaných hranic chráněného ložiskového území: 

Klepněte sem a zadejte text. 

 

Název katastrálního území: Klepněte sem a zadejte text. 

Identifikační číslo katastrálního území: Klepněte sem a zadejte text. 

Název okresu: Klepněte sem a zadejte text. 

Kód okresu: Klepněte sem a zadejte text. 

 

4. Údaje o jiných chráněných územích a ochranných pásmech v navrhovaném 

chráněném loţiskovém území:  

Klepněte sem a zadejte text. 

 

Nejvyšší uvažovaný objem roční těžby: Klepněte sem a zadejte text. 

 



5. Návrh podmínek ochrany loţiska proti znemoţnění nebo ztíţení jeho dobývání 

Klepněte sem a zadejte text. 

 

 

 

V Klepněte sem a zadejte text. dne Klepněte sem a zadejte text. 

…Klepněte sem a zadejte text.. 

                           podpis žadatele 

         (jméno, příjmení, funkce) 

Přílohy: 

Mapa povrchové situace 

Osvědčení o ložisku 

  



Příloha 3 – Návrh na stanovení dobývacího prostoru 

Autor: Ing. Radek Osička       Datum: 14.4.2011 

 

Klepněte sem a zadejte text.  

 

NÁVRH NA STANOVENÍ DOBÝVACÍHO 

PROSTORU 

Dle odst. 3 § 2 vyhlášky ČBU č. 172/1992Sb. 

 

1. Ţadatel 

Obchodní firma nebo název: Klepněte sem a zadejte text. 

Sídlo: Klepněte sem a zadejte text.  

IČ: Klepněte sem a zadejte text. 

 

2. Dobývací prostor 

Název: Klepněte sem a zadejte text. 

Plošný obsah: Klepněte sem a zadejte text.  

Označení a souřadnice vrcholů obrazce: Klepněte sem a zadejte text. 

Výškové ohraničení: Klepněte sem a zadejte text.  

Zdůvodnění hranic dobývacího prostoru: 

Klepněte sem a zadejte text. 

 

Název katastrálního území: Klepněte sem a zadejte text. 

Identifikační číslo katastrálního území: Klepněte sem a zadejte text. 

Název okresu: Klepněte sem a zadejte text. 

Kód okresu: Klepněte sem a zadejte text. 

 

3. Nerost nebo skupina nerostů 

Klepněte sem a zadejte text. 

 

Rozsah, uloţení, tvar a mocnost loţiska a charakter jeho tektonického porušení  

Klepněte sem a zadejte text. 

 

Množství zásob: Klepněte sem a zadejte text. 

 

4. Termín předpokládaného započetí dobývání výhradního loţiska:  

Klepněte sem a zadejte text. 

 

Nejvyšší uvažovaný objem roční těžby: Klepněte sem a zadejte text. 

 



5. Způsob dobývání a jeho vliv na povrch 

Obchodní firma nebo název: Klepněte sem a zadejte text. 

Sídlo: Klepněte sem a zadejte text.  

IČ: Klepněte sem a zadejte text. 

 

6. Závěry projednání návrhu na stanovení dobývacího prostoru  

Klepněte sem a zadejte text. 

 

 

 

V Klepněte sem a zadejte text. dne Klepněte sem a zadejte text. 

…Klepněte sem a zadejte text.. 

                           podpis žadatele 

         (jméno, příjmení, funkce) 

Přílohy: 

dle odst. 4 §2 vyhlášky ČBU č. 172/1992 Sb  

  



Příloha 4 – Ţádost o povolení hornické činnosti 

Autor: Ing. Radek Osička       Datum: 14.4.2011 

Klepněte sem a zadejte text.  

 

ŢÁDOST O POVOLENÍ HORNICKÉ ČINNOSTI 

Dle odst. 1 § 6 vyhlášky 104/1988 Sb. 

 

4. Ţadatel 

Obchodní firma nebo název: Klepněte sem a zadejte text. 

Sídlo: Klepněte sem a zadejte text.  

IČ: Klepněte sem a zadejte text. 

 

5. Druh hornické činnosti 

Klepněte sem a zadejte text. 

 

6. Místo hornické činnosti 

Název katastrálního území: Klepněte sem a zadejte text. 

Identifikační číslo katastrálního území: Klepněte sem a zadejte text. 

Název okresu: Klepněte sem a zadejte text. 

Kód okresu: Klepněte sem a zadejte text. 

Bližší označení místa: Klepněte sem a zadejte text. 

Parcelní čísla dotčených pozemků: Klepněte sem a zadejte text.  

 

7. Údaje o stanovení chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry 

Klepněte sem a zadejte text. 

 

8. Doba, na kterou je o povolení žádáno:  

Zahájení hornické činnosti: Klepněte sem a zadejte text. 

Ukončení hornické činnosti: Klepněte sem a zadejte text. 

 

9. Zpracovatel plánu 

Obchodní firma nebo název: Klepněte sem a zadejte text. 

Sídlo: Klepněte sem a zadejte text.  

IČ: Klepněte sem a zadejte text. 

  



 

10. Seznam a adresy účastníků vodoprávního zařízení, kteří jsou ţadateli známi 

 

Název nebo obchodní firma / Jméno 
příjmení 

Adresa 

Klepněte sem a zadejte text. Klepněte sem a zadejte text. 

Klepněte sem a zadejte text. Klepněte sem a zadejte text. 

Klepněte sem a zadejte text. Klepněte sem a zadejte text. 

 

 

 

V Klepněte sem a zadejte text. dne Klepněte sem a zadejte text. 

…Klepněte sem a zadejte text.. 

                           podpis žadatele 

         (jméno, příjmení, funkce) 

Přílohy: 

Textová příloha dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 104/1988 Sb. 

Grafická příloha dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 104/1988 Sb. 

 

  



Textová příloha dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 104/1988 Sb. 

1. Účel zvláštního zásahu do zemské kůry 

Klepněte sem a zadejte text. 

 

2. Vyhodnocení průzkumných prací a posouzení vhodnosti daného území 

Klepněte sem a zadejte text. 

 

3. Zajištění podmínek a omezení vyplívajících z rozhodnutí o stanovení 

chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry 

Klepněte sem a zadejte text. 

 

4. Popis, rozsah, členění a časový sled plánovaných prací 

Klepněte sem a zadejte text.  

 

5. Kapacita přírodní horninové struktury 

Klepněte sem a zadejte text. 

 

6. Předpoklad nepříznivých vlivů zvláštních zásahů do zemské kůry na povrchové 

a podzemní objekty a opatření k jejich ochraně 

Klepněte sem a zadejte text. 

 

7. Základní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu  

Klepněte sem a zadejte text. 

 

8. Způsob zajištění poţadavků vyplývajících z rozhodnutí orgánů a dohod s 

orgány a organizacemi, jimţ přísluší ochrana objektů a zájmů podle zvláštních 

předpisů 

Klepněte sem a zadejte text. 

 

9. Plán sanace a rekultivace území dotčeného zvláštními zásahy do zemské kůry 

Klepněte sem a zadejte text. 

  



Příloha 5 – Ţádost o stanovení podmínek k vypouštění důlních vod do vod 

povrchových 

Autor: Ing. Radek Osička       Datum: 14.4.2011 

Klepněte sem a zadejte text.  

 

ŢÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK 

K VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD 

POVRCHOVÝCH 

 

1. Ţadatel 

Obchodní firma nebo název/Jméno, popřípadě jména, příjmení: Klepněte sem a 

zadejte text. 

Sídlo: Klepněte sem a zadejte text.  

IČ: Klepněte sem a zadejte text. 

OKEČ:  Klepněte sem a zadejte text. 

Telefon:Klepněte sem a zadejte text. 

E-mail: Klepněte sem a zadejte text. 

      1a. Ţadatel jedná: Klepněte sem a zadejte text. 

2. Údaje o místu vypouštění důlních vod 

Název obce: Klepněte sem a zadejte text. 

Název katastrálního území: Klepněte sem a zadejte text. 

Parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí: Klepněte sem a zadejte text. 

Název vodního toku: Klepněte sem a zadejte text. 

Číslo hydrologického pořadí: Klepněte sem a zadejte text. 

 

3. Údaje o poţadovaném vypouštění důlních vod 

Druh vypouštěných vod: Klepněte sem a zadejte text. 

Navrhovaný způsob měření objemu vypouštěných vod:Klepněte sem a zadejte text. 

Navrhovaný způsob měření jakosti vypouštěných vod:Klepněte sem a zadejte text. 

 

4. Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno: Klepněte sem a zadejte text. 

 

5. Údaje o mnoţství vypouštěných vod 

 

prům.: Klepněte sem a zadejte text. l.s-1     max.: Klepněte sem a zadejte text. 

l.s-1 

 

max.: Klepněte sem a zadejte text. m3.měs-1   Klepněte sem a zadejte 

text. m3.rok-1   



6. Údaje o jakosti vypouštěných důlních vod. 

 min max 

pH Klepněte sem a zadejte 
text. 

Klepněte sem a zadejte 
text. 

 

 „p“ „max“  

NEL Klepněte sem a 
zadejte text. mg.l-1 

Klepněte sem a 
zadejte text. mg.l-1 

Klepněte sem a 
zadejte text. t.rok-1 

RL Klepněte sem a 
zadejte text. mg.l-1 

Klepněte sem a 
zadejte text.  mg.l-1 

Klepněte sem a 
zadejte text.  t.rok-1 

„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných důlních vod 

„m“ – maximální koncentrace ukazatelů znečištěný vypouštěných důlních vod 

 

7. Seznam a adresy účastníků vodoprávního zařízení, kteří jsou ţadateli známi 

 

Název nebo obchodní firma / Jméno 
příjmení 

Adresa 

Klepněte sem a zadejte text. Klepněte sem a zadejte text. 

Klepněte sem a zadejte text. Klepněte sem a zadejte text. 

Klepněte sem a zadejte text. Klepněte sem a zadejte text. 

 

V Klepněte sem a zadejte text. dne Klepněte sem a zadejte text. 

…Klepněte sem a zadejte text.. 

                           podpis žadatele 

         (jméno, příjmení, funkce) 

Přílohy: 

Situace širších vztahů, měřítko 1:10 000. 

Kopie katastrální mapy území s vyznačením místa vypouštění důlních vod. 

 


