
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy č. 3/2011,
kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře

Zastupitelstvo  obce Bělá u Jevíčka na základě svého usnesení č. 9 ze dne 9.11.2011 se usneslo 
vydat, v souladu s § 99 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, o obcích (obecní zřízení), § 5 odst. 2 a § 6 odst. 6 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), podle § 172, zákona č. 
500/2004 Sb., (správní řád) v platném znění, a § 97 - 99 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), § 17 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, tohoto 
územního opatření o stavební uzávěře.

Článek I.

Vymezení oblasti územního opatření o stavební uzávěře
Ve smyslu § 11, odst. 4, Vyhlášky ČBÚ v Praze č. 52/1997 Sb. v platném znění  a § 97, odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcích vyhlášek,  podává P-D 
Refractories CZ a.s. , ul. Nádražní 218,  Velké Opatovice , 679 63 návrh na vydání územního 
opatření o trvalé stavební uzávěře v lokalitě:
Jáma MALONÍN v k.ú. Malonín.

Stavební uzávěra se nachází v rozsahu bezpečnostního pásma zlikvidovaného hlavního důlního 
díla – Jáma MALONÍN, vymezené kruhem o průměru 139,50 m, se středem v ose zlikvidované 
jámy..

Navržená stavební uzávěra má na povrchu kruhový tvar o ploše 139,50 m2, jehož střed má  
v JTSK následující souřadnice:

x 1 112 077,2
y    590 498,4
z  +402,0 Bpv

Návrh stavební uzávěry je patrný z výseku katastrální mapy k.ú. Malonín 1: 2 880.
Stavební uzávěra se navrhuje v rozsahu bezpečnostního pásma stanoveného v projektu likvidace 
hlavních důlních děl dolu Malonín.

Parcelní čísla dotčených pozemků

parcelní číslo: 16/2, 17, 20, 21, 23, 24, 316 v k.ú. Malonín
vlastník: P-D Refractories CZ a.s. Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice
parcelní číslo: 345 v k.ú. Malonín
vlastník: Obec Bělá u Jevíčka



Článek II.

Zákazy a omezení
V územích vymezených podle článku I. se zakazuje:
1) povolování novostaveb. Lze provádět udržovací práce na stávajících objektech.
2) povolování nových inženýrských sítí a komunikací.

Článek III.

Podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů
Dotčené orgány daly k návrhu tohoto opatření souhlasná stanoviska, popř. neuplatnily žádné 
podmínky ani žádná upozornění.

Článek IV.

Výjimky ze zákazu a omezení
Výjimku ze stavební uzávěry může povolit Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka po předchozím 
projednání s dotčenými orgány státní správy po posouzení stavebního záměru báňským a 
stavebním znalcem.
Přípravou podkladů pro udělení výjimky zastupitelstvem obce a vyrozumění žadatelů je pověřen 
starosta obce Zdeněk Dražil. 
V případech uvedených v § 177 odst. 1 stavebního zákona (např. závažné havárie), je oprávněn 
povolit výjimku starosta města nebo jeho zástupce, ve smyslu § 104 odst. 1 zákona o obecním 
zřízení. 

Článek V.

Doba trvání územního opatření o stavební uzávěře
Toto opatření platí na časově neomezenou dobu. 

Článek VI.

Odůvodnění
Předmětem opatření obecné povahy je vyhlášení stavební uzávěry na základě žádosti  P-D 
Refractories CZ a.s., Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice zn. D 12/41/11-St ze dne 3.10.2011. 
a stavební uzávěra odpovídá rozsahu bezpečnostního pásma stanoveného v projektu likvidace 
dolu Maliním.
Z výše uvedených důvodů se Zastupitelstvo obce bělá u Jevíčka rozhodlo vydat toto opatření. 
Stanoviska dotčených orgánů byla zapracována v článku III. K návrhu opatření nebyly podány 
žádné námitky vlastníků dotčených nemovitostí ani žádné připomínky.

Článek VII.

Poučení
Územní opatření o stavební uzávěře nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti 
opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy 
lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti 
opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.



Příloha: Výkres s vyznačeným územím

 .........................................                                        .........................................
Pavel Továrek                                                         Zdeněk Dražil

       místostarosta obce                                                      starosta obce

Opatření bylo vyhlášeno a vyvěšeno dne: 10.11.2011

Sejmuto z úřední desky dne:  






