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Město  Kasejovice  
 
Kasejovice, Husova 98                             PSČ 335 44  
Tel.371 595 100, Fax 371 595 100           Okres Plzeň - jih 
--------------------------------------------------------------
DORUČENKOU ! 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 číslo  jednací             vyřizuje  /e-mail:              V Kasejovicích                           
MK/208/2010                      Ing. Marie Čápová           19.10.2010  
                             mu@kasejovice.cz 

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

             
    ÚZEMNÍ OPATŘENÍ O STAVEBNÍ UZÁVĚŘE  
 
   Rada Města Kasejovice jako orgán příslušný podle ustanovení 
§ 99 odst.1 zákona č.128/200 Sb., (zákon o obcích) projednala  
podle § 172 zákona č.500/2004 (správní řád) v souladu s § 98 
zákona č.183/2006 Sb.(stavební zákon), návrh na vydání 
územního opatření o stavební uzávěře, který dne 19.03.2010 
podal:  

 
    DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových 
ložisek sídlo Příbram, ul.28.října 184, PSČ 261 13 , (dále jen 
žadatel) a na základě tohoto projednání: 
 
I. vydává podle § 171 a § 173 zákona č.500/2004 (správní řád) 
v souladu s § 97 a § 99 zákona č.183/2006 Sb.(stavební zákon) 
a § 17 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
řízení , veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 
 
 ÚZEMNÍ OPATŘENÍ O STAVEBNÍ UZÁVĚŘE V LOKALITĚ PÁSMO ŽIL U4 
a U4A na pozemcích p.č.PK 340, PK 341, PK 368, PK 371/2, PK 
374, PK 375, PK 382/1, PK 382/2, PK 383, PK 394 a PK 1343 
v katastrálním území Újezd u Kasejovic a obci Kasejovice.  
 

 
 DIAMO, Státní podnik, 
 OZ Správa uranových ložisek 
 se sídlem v Příbrami 
 Ul.28.října 184 
 261 13  PŘÍBRAM 
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 Navrhovaná stavební uzávěra je vyznačena v kopii 
katastrální mapy v měř.:1:2880, která je nedílnou součástí 
tohoto opatření. 
 
II. Stanoví podmínky  
 
1. Stavební uzávěra pro pásmo žil U4 a U4A je navržena                      
v rozsahu schváleného pásma přímého vlivu, tzn.            
v nepravidelném tvaru o ploše 9 293 m2. Na přiloženém  výseku  
katastrální mapy je vyznačena černě a vrcholy mají tyto 
souřadnice (S-JTSK):  
bod                       y                  x 
17                      799 788           1 103 786 
18                      799 755           1 103 790 
19                      799 758           1 103 816 
22                      799 766           1 103 836 
47                      799 766           1 103 841 
23                      799 768           1 103 862 
24                      799 778           1 103 892 
14                      799 790           1 103 895 
31                      799 793           1 103 916 
32                      799 798           1 103 942 
33                      799 812           1 103 972 
11                      799 823           1 103 996 
12                      799 861           1 103 982 
 9                      799 852           1 103 958 
34                      799 843           1 103 933 
35                      799 838           1 103 907 
13                      799 831           1 103 887 
25                      799 822           1 103 888 
26                      799 815           1 103 842 
27                      799 811           1 103 821 
28                      799 807           1 103 806 
29                      799 790           1 103 808 
 
Navrhovaná stavební uzávěra je vyznačena v kopii katastrální 
mapy v měřítku 1:2880 na přiloženém výseku katastrální mapy je 
vyznačena černě.(viz příloha č.2) 
 
2. Ve vymezeném území se zakazuje povolování novostaveb bez 
zřetele na jejich stavebnětechnické provedení, účel a dobu 
trvání. Zákaz se týká rovněž staveb inženýrských sítí a 
komunikací. 
 
3. Výjimku ze stavební uzávěry může povolit příslušná městská 
rada po předchozím projednání s dotčenými orgány státní správy 
a po posouzení stavebního záměru báňským a stavebním znalcem. 
 
4. Navrhovaná stavební uzávěra nebude mít žádné důsledky na 
funkční a prostorové uspořádání území. Její trvání bude časově 
neomezené. 
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5. Na objektech ve stavební uzávěře bude možno provádět 
udržovací práce. 
 
6. Vyjádření OBÚ v Plzni Vyj.:zn.0142/10/06 ze dne 9.2.2010.  
Obvodní báňský úřad v Plzni (dále jen „OBÚ v Plzni“), 
v návaznosti na Vaše oznámení návrhu stavební uzávěry -(pásmo 
má nepravidelný tvar o ploše 9293 m2) nad pásmem žil U4 a U4A 
na pozemcích 
p.č.382/1,375,1343/1,374,379/2,368,1342/1,394,383,340,341,382/
2 a 1303/2 v katastrálním území Újezd u Kasejovic, uvádí, že 
tento návrh je vypracován v souladu s ustanovením § 11 
vyhlášky ČBÚ č.52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu 
při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších 
předpisů a že k tomuto návrhu nemá žádné námitky.  
 Zároveň OBÚ v Plzni doporučuje vyhovět návrhu na stanovení 
stavební uzávěry v rozsahu takto vypočteného pásma přímých 
vlivů a navrženého bezpečnostního pásma. Podání návrhu na 
stanovení stavební uzávěry v bezpečnostním pásmu 
zlikvidovaného důlního díla vyplývá z posuzování okolí 
hlavního důlního díla (díla ústícího na povrch), jako území 
nestabilního s možností vzniku poklesů a propadů. Stanovení 
stavební uzávěry v tomto rozsahu je zákonnou ochranou 
veřejného zájmu, kterým je v tomto případě zajištění 
bezpečného užívání staveb. OBÚ v Plzni v této souvislosti 
prohlašuje, že jako dotčený orgán státní správy, zajišťující 
při územně plánovací činnosti ochranu nerostného bohatství ve 
smyslu ust. § 15 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů, nemá proti 
návrhu na stanovení takovéto stavební uzávěry žádné námitky.   
 
7. Označení likvidovaného důlního díla bude provedeno 
výstražnými tabulkami 
                   
              
                  O d ů v o d n ě n í  
  
 Dne 19.03.2010 podal žadatel návrh na vydání územního 
opatření o stavební uzávěře. 
K návrhu žadatel přiložil souhlasné vyjádření dotčeného orgánu 
státní správy OBÚ v Plzni Vyj.:zn.0142/10/06 ze dne 9.2.2010, 
které je citováno v části II. stanovení podmínek.  
    Rada Města Kasejovice oznámila návrh na vydání územního 
opatření o stavební uzávěře podle § 172 zákona č.500/2004 
(správní řád) v souladu s § 98 zákona č.183/2006 Sb.(stavební 
zákon), projednala jej písemně s dotčenými orgány a zveřejnila 
veřejnou vyhláškou na své úřední i elektron. desce dne 
15.09.2010. Vyzvala dotčené orgány, že mohou uplatnit svá 
stanoviska do 30 ode dne obdržení návrhu. K později uplatněným 
stanoviskům se nepřihlíží. Námitky proti návrhu územního 
opatření o stavební uzávěře mohli podat vlastníci nemovitostí 
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nebo i jiné osoby jejichž práva, povinnosti nebo zájmy 
související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením 
přímo dotčeny, mohli podat proti návrhu písemné odůvodněné 
námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho 
zveřejnění.  
 Dotčené orgány ve stanovené lhůtě neuplatnili žádná 
stanoviska. Vlastníci nemovitostí a jiné osoby ve stanovené 
lhůtě rovněž nepodali žádné námitky proti návrhu.  
 
 
 
  
 
Poučení účastníků: 
 
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni 
vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý 
nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy 
vydal. 
  
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. 
 
 
   
 
 
                               
                                     Ing.Marie Čápová                     
                             starostka Města Kasejovice 
 
 
 
 Územní opatření o stavební uzávěře musí být zveřejněno 
nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce a způsobem 
umožňující dálkový přístup 
 
 
Vyvěšeno dne                 Sejmuto dne  
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Doručí se do vlastních rukou: 
 
Žadatel: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových 
ložisek sídlo Příbram, ul.28.října 184, PSČ 261 13  
 
Dotčené orgány: 
Obvodní báňský úřad v Plzni, Hřímalého 11, 301 00 Plzeň   
 
Město Kasejovice, Kasejovice 98, 335 44 Kasejovice      
 
 
Doručí se veřejnou vyhláškou: 
 
Další účastníci řízení: 
Voříšek František,Újezd u Kasejovic č.p.41, 335 44 Kasejovice 
Kuncerdorferová Jaroslava, Vojanova 743/15, 318 00 Plzeň 
Ochotný Václav, nám.J.Kučery 74, 387 43 Bělčice 
Hrubeš Josef, Kasejovice 311, 335 44 Kasejovice   
Šroubová Milena, Jiráskova 1165, 386 01 Strakonice I 
Klozar Josef a Klozarová Marie, Újezd u Kasejovic 51, 335 44 
Kasejovice 
Hrubeš Josef, Újezd u Kasejovic 2, 335 44 Kasejovice   
Vrba Václav a Vrbová Milada, Újezd u Kasejovic 15, 335 44 
Kasejovice   
Štván Jaroslav, Jeřabinová 969, Nové Město, 337 01 Rokycany, 
Štván Milan Jeřabinová 969, Nové Město, 337 01 Rokycany,  
KOVO Kasejovice spol.s.r.o., Újezd u Kasejovic 397, 335 44 
Kasejovice 
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