Městský úřad ve Vlašimi
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM

tel.: 313 039 492
Vlašim, dne 13.4.2016

Č.j.: VYST 9515/16-2004/2016 MaM
Vyřizuje: Matějka

Věc: Odpověď na žádost ze dne 5.4.2016 o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb.

Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. f), zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební
zákon“) vám podle zákona 106/1999 Sb. sděluje následující:
Stavební úřad vydal dne 7.1.2016 pod č.j.VYST 1068/16-4364/2015 MaM územní rozhodnutí o změně
využití území pro: „Pokračování těžby v lomu Bernartice“, na pozemku pozemková parcela číslo 326/1
v katastrálním území Borovsko. Územní rozhodnutí nabylo právní moc dne 2.2.2016. Územní
rozhodnutí je přílohou této odpovědi.
Obec Bernartice se vyjádřila k záměru „Pokračování těžby v lomu Bernartice“ dne 29.6.2015. Ve svém
vyjádření uvádí, že zastupitelstvo Obce Bernartice projednalo na svém zasedání č.5/2015, konaném
25.6.2015 žádost o vyjádření k pokračování těžby v lomu Bernartice na pozemku parc.č.326/1 v k.ú.
Borovsko. Obec Bernartice souhlasí s rozšířením lomu o 4,24 ha severozápadním směrem za
předpokladu dodržení podmínek Závěru zjišťovacího řízení Ministerstva životního prostředí, ze dne
10.12.2014 pod č.j.87334/ENV/14, s důrazem na bod č.1 a č.9 přičemž příjezdovou komunikací do
lomu Obce Bernartice rozumí místní komunikaci III. třídy č.21v v celé své délce, silnici III/11219 od
křižovatky s místní komunikací č.21c po napojení na silnici III/11217 a silnici III/11217 v celém
intravilánu obce. Podmínky Ministerstva životního prostředí byly zapracovány na podmínek územního
rozhodnutí.
V průběhu územního řízení nevznesla Obec Bernartice žádné námitky či připomínky
k projednávanému záměru.
Po vydání územního rozhodnutí o využití území pro těžbu nevyhrazeného nerostu (vymezuje území,
kde by se mohlo těžit, ale nepovoluje těžbu samotnou), je dalším legislativním krokem k povolení
těžby vydání povolení činnosti prováděné hornickým způsobem (ČPHZ). Povolení vydává příslušný
Obvodní báňský úřad – tzn. Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje
Středočeského (OBÚ).
O informaci v jaké fázi se nachází řízení o vydání povolení činnosti prováděné hornickým způsobem
se obraťte na příslušný Obvodní báňský úřad - tzn. Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města
Prahy a kraje Středočeského (OBÚ).

Martin Matějka
oprávněná úřední osoba
Příloha:
 Územní rozhodnutí o změně využití území ze dne 7.1.2016 pod č.j.VYST 1068/16-4394/2015
MaM

