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ROZHODNUTÍ – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Oslavany, stavební úřad I. stupně, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost 

o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 

11.09.2017 podala 

Obec Biskoupky, IČO 006 37 513, Biskoupky 40, 664 91  Ivančice, 

kterou zastupuje Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO 471 16 901, Nábřežní 90/4,                          

150 56  Praha 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,  

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

vodovodní přípojky Biskoupky 
 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3/1 (zastavěná plocha                       

a nádvoří), parc. č. 6 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 8 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 9 

(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 10 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 12 (zastavěná plocha                          

a nádvoří), parc. č. 16 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 17 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 25 

(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 26/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 30 (zastavěná plocha                        

a nádvoří), parc. č. 34 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 35/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 40 

(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 41 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 42/1 (zastavěná plocha                       

a nádvoří), parc. č. 42/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 46 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 47/1 

(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 50 (ostatní plocha), parc. č. 53 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 54 

(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 57 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 58/1 (ostatní plocha), parc.                 

č. 58/2 (ostatní plocha), parc. č. 59 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 60/4 (ostatní plocha), parc. č. 60/5 

(ostatní plocha), parc. č. 60/9 (ostatní plocha), parc. č. 61/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 61/2 

(ostatní plocha), parc. č. 62 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 63/2 (lesní pozemek), parc. č. 63/8 (lesní 

pozemek), parc. č. 63/14 (lesní pozemek), parc. č. 63/19 (lesní pozemek), parc. č. 66 (zastavěná plocha                   

a nádvoří), parc. č. 67 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 69 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 73/1 

(zahrada), parc. č. 73/2 (zahrada), parc. č. 73/4 (zahrada), parc. č. 73/5 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.                

č. 73/6 (zahrada), parc. č. 73/11 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 73/13 (zastavěná plocha a nádvoří), 

parc. č. 73/14 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 73/18 (zahrada), parc. č. 73/20 (zahrada), parc. č. 73/21 



Č.j. MUOS/02478/2018 str. 2 

 
(zahrada), parc. č. 73/23 (zahrada), parc. č. 73/24 (zahrada), parc. č. 73/25 (zahrada), parc. č. 73/26 

(zahrada), parc. č. 73/27 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 73/28 (zahrada), parc. č. 73/33 (zastavěná 

plocha a nádvoří), parc. č. 73/34 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 73/35 (zastavěná plocha a nádvoří), 

parc. č. 90 (ostatní plocha), parc. č. 91/1 (ostatní plocha), parc. č. 91/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.               

č. 92/1 (zahrada), parc. č. 94 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 95 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.               

č. 98 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 99 (zahrada), parc. č. 101 (zahrada), parc. č. 102 (zastavěná 

plocha a nádvoří), parc. č. 103 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 104 (zahrada), parc. č. 106 (zastavěná 

plocha a nádvoří), parc. č. 107 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 111 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. 

č. 114 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 115 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 118/1 (zastavěná 

plocha a nádvoří), parc. č. 118/2 (ostatní plocha), parc. č. 119 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 120 

(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 121/1 (ostatní plocha), parc. č. 121/3 (ostatní plocha), parc. č. 123 

(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 127 (ostatní plocha), parc. č. 129 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.                 

č. 130 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 131 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 132/1 (zastavěná 

plocha a nádvoří), parc. č. 134 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 135/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 

parc. č. 136 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 137 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 138/1 (ostatní 

plocha), parc. č. 139 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 142 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 143 

(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 147 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 148 (zastavěná plocha                  

a nádvoří), parc. č. 151 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 155 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 156 

(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 157 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 158 (ostatní plocha), parc.                 

č. 159 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 162 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 163 (zahrada), parc.      

č. 164 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 165 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 168 (zastavěná plocha 

a nádvoří), parc. č. 169 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 177 (vodní plocha), parc. č. 180/1 (ostatní 

plocha), parc. č. 181/1 (ostatní plocha), parc. č. 184/3 (ostatní plocha), parc. č. 184/4 (ostatní plocha), parc.    

č. 193/3 (orná půda), parc. č. 193/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 193/64 (orná půda), parc. č. 207 

(ostatní plocha), parc. č. 216/153 (orná půda), parc. č. 219/6 (ostatní plocha), parc. č. 288/4 (zastavěná 

plocha a nádvoří), parc. č. 288/7 (ostatní plocha) v katastrálním území Biskoupky na Moravě. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Jedná se o výstavbu vodovodních přípojek (neveřejných částí) pro připojení pozemků či nemovitostí na 

veřejný vodovodní řad nově budovaný v obci Biskoupky.  

- Jednotlivé vodovodní přípojky (neveřejné části) budou napojeny na odbočení z veřejného vodovodu 

(veřejné části vodovodních přípojek) realizované současně s vodovodním řadem.   
 

Umístění stavby na pozemku: 

- Připojované nemovitosti – budovy a pozemky, na kterých budou vodovodní přípojky umístěny: 

budovy:

 č.p. 1, parc.č. 30, 184/3, 

 č.p. 2, parc.č. 26/1,   

 č.p. 3, parc.č. 25,  

 č.p. 4, parc.č. 17,  

 č.p. 5, parc.č. 16,  

 č.p. 6, parc.č. 12,  

 č.p. 8, parc.č. 10, 184/4,   

 č.p. 9, parc.č. 9,  

 č.p. 10, parc.č. 8,  

 č.p. 11, parc.č. 6,  

 č.p. 14, parc.č. 168,  

 č.p. 15, parc.č. 164,  

 č.p. 16, parc.č. 157,  

 č.p. 17, parc.č. 156,  

 č.p. 18, parc.č. 151,  

 č.p. 19, parc.č. 148,  

 č.p. 20, parc.č. 147,  

 č.p. 21, parc.č. 143,  

 č.p. 22, parc.č. 142,  

 č.p. 23, parc.č. 139,  

 č.p. 24, parc.č. 34,  

 č.p. 25, parc.č. 35/1,  

 č.p. 27, parc.č. 40,  

 č.p. 28, parc.č. 41,  

 č.p. 29, parc.č. 42/1, 42/2, 

180/1,  

 č.p. 31, parc.č. 46, 180/1,   

 č.p. 32, parc.č. 47/1,  

 č.p. 34, parc.č. 130,  

 č.p. 35, parc.č. 129,  

 č.p. 36, parc.č. 131,  

 č.p. 37, parc.č. 136,  

 č.p. 38, parc.č. 1,  

 č.p. 39, parc.č. 54, 50, 177,  

 č.p. 40, parc.č. 57, 58/1, 

 č.p. 41, parc.č. 137,  

 č.p. 42, parc.č. 3/1,  

 č.p. 44, parc.č. 135/1, 134,  

 č.p. 45, parc.č. 102,  

 č.p. 48, parc.č. 106,  

 č.p. 49, parc.č. 123,  

 č.p. 50, parc.č. 115,  

 č.p. 52, parc.č. 132/1,  

 č.p. 53, parc.č. 162,  

 č.p. 54, parc.č. 159,  

 č.p. 55, parc.č. 107,  

 č.p. 56, parc.č. 111,  

 č.p. 57, parc.č. 114,  

 č.p. 58, parc.č. 165,  

 č.p. 59, parc.č. 69,  

 č.p. 60, parc.č. 103, 104,  

 č.p. 61, parc.č. 67,  

 č.p. 62, parc.č. 66, 60/5, 

60/9,  

 č.p. 63, parc.č. 98, 99, 

 č.p. 64, parc.č. 59, 60/5, 

60/4,  
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 č.p. 65, parc.č. 53, 58/1,   

 č.p. 66, parc.č. 95,  

 č.p. 67, parc.č. 94,  

 č.p. 68, parc.č. 118/1, 

118/2,   

 č.p. 69, parc.č. 119,  

 č.p. 70, parc.č. 120, 121/3,  

 č.p. 71, parc.č. 169,  

 č.p. 73, parc.č. 62, 63/8, 

63/14, 63/19,  

 č.p. 74, parc.č. 91/2, 91/1, 

92/1, 

 č.p. 75, parc.č. 73/5, 73/1,   

 č.p. 76, parc.č. 73/11, 73/4,  

 č.p. 77, parc.č. 73/13, 73/6,   

 č.p. 78, parc.č. 193/4, 

193/3, 193/64,  

 č.p. 79, parc.č. 73/33, 

73/14,  

 č.p. 80, parc.č. 73/27, 

73/28,  

 č.p. 81, parc.č. 73/34, 

73/21,   

 č.p. 82, parc.č. 73/35, 

73/26, 73/2,  

 bez čp/če, parc.č. 155, 158,  

 bez čp/če, parc.č. 288/4, 

288/7, 63/2, 61/2, 61/1,  

pozemky:

 parc.č. 73/18,  

 parc.č. 73/20,  

 parc.č. 73/23,  

 parc.č. 73/24,  

 parc.č. 73/25,  

 parc.č. 101,  

 parc.č. 163,  

 parc.č. 216/153, 121/1, 

121/3,  

vše v k.ú. Biskoupky na Moravě. 

 

Určení prostorového řešení stavby: 

- V případě vodovodní přípojky se jedná o liniovou stavbu bez nadzemních objektů. Veškeré objekty 

budou osazeny pod úrovní terénu.  

- Vodovodní přípojky budou provedeny z polyetylenových trubek PE 100 RC, SDR 11, o průměru        

32/3,0  mm, v případě delších přípojek o průměru 40/3,7 mm.  

- Potrubí bude uloženo do výkopu šířky min. 80 cm do pískového lože tl. 10 cm a bude proveden obsyp 

potrubí pískem nebo prohozenou zeminou do výšky 20 cm nad potrubí. Dále bude proveden zához rýhy 

vytěženou zeminou. U přípojek je vyžadován signalizační vodič stejně jako u vodovodních řadů. Vodič 

bude vyvedený pod poklopy uzavíracích armatur vodovodních řadů, event. do vodoměrných šachet.  

- Vodoměrné sestavy (typizovaný výrobek se šroubením, kohouty a zpětnou klapkou – vodoměr bude 

osazen dle určení provozovatele vodovodu) budou umístěny tak, aby k nim byl vždy volný přístup, a to: 

 v suterénu, nejdále 2,0 m od obvodového zdiva budovy (potrubí nesmí být zakryté), na suchém 

větraném místě nejméně 0,20 m a nejvíce 1,20 m nad podlahou a nejméně 0,20 m od bočního zdiva, 

 v nepodsklepených budovách v mělké šachtě (na chodbě, v průchodu apod.), která musí vyhovovat 

ČSN 25 7801, o požadovaných vnitřních rozměrech 0,60 x 0,90 m a hloubce 0,60 m se vstupním 

otvorem 0,60 x 0,60 m,  

 na chodbě ve skříňce ve zdi anebo výklenku o nejmenších rozměrech: výška 0,40 m, délka 0,80 m                   

a hloubka 0,20 m, 

 ve vodoměrné šachtě mimo budovu (pokud je délka přípojky delší než 10,00 m, nebo není možné 

osadit vodoměr do objektu), o min. vnitřních půdorysných rozměrech 1,20 x 0,90 m a výšce min. 

1,20 m (mimo vstupního komínku výšky 0,20 – 0,30 m) nebo o min. vnitřním průměru 1,20 m                      

a výšce min. 1,20 m (mimo vstupního komínku výšky 0,20 – 0,30 m). Vstupní otvor 0,60 x 0,60 m 

musí být vždy volně přístupný zajištěný poklopem stejného rozměru o max. váze 15 kg. Vodoměrné 

šachty se umísťují mimo komunikaci, na neveřejném pozemku, je-li to technicky možné, max.                    

1,00 m ze hranicí soukromého pozemku (oplocením).      

V každém případě musí být vodoměr zabezpečen proti mrazu. Vodoměrnou sestavu není vhodné umístit 

do garáže, na parkoviště, odstavné plochy, veřejné komunikace a jiné exponované plochy, kde může být 

poškozena.   

- V žádném případě nesmí být propojen vodovod s individuálním zdrojem pitné vody (studnou) řešených 

nemovitostí.        
 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Stavbou budou dotčeny pouze pozemky, na kterých bude umístěna. 

- Stavba po svém provedení nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu.  
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou, která obsahuje výkresy současného stavu území 

v měřítku 1 : 1000, 1 : 500, 1 :  250, 1 : 200  na podkladě katastrální mapy se zakreslením stavebního 

pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností 

od hranic pozemku a sousedních staveb. 

2. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 1, 3/1, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 25, 26/1, 30, 34, 35/1, 40, 41, 

42/1, 42/2, 46, 47/1, 50, 53, 54, 57, 58/1, 58/2, 59, 60/4, 60/5, 60/9, 61/1, 61/2, 62, 63/2, 63/8, 63/14, 

63/19, 66, 67, 69, 73/1, 73/2, 73/4, 73/5, 73/6, 73/11, 73/13, 73/14, 73/18, 73/20, 73/21, 73/23, 73/24, 

73/25, 73/26, 73/27, 73/28, 73/33, 73/34, 73/35, 90, 91/1, 91/2, 92/1, 94, 95, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 

106, 107, 111, 114, 115, 118/1, 118/2, 119, 120, 121/1, 121/3, 123, 127, 129, 130, 131, 132/1, 134, 

135/1, 136, 137, 138/1, 139, 142, 143, 147, 148, 151, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 168, 

169, 177, 180/1, 181/1, 184/3, 184/4, 193/3, 193/4, 193/64, 207, 216/153, 219/6, 288/4, 288/7                          

v katastrálním území Biskoupky na Moravě. Části uvedených pozemků se vymezují jako stavební 

pozemky. 

3. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ověřené v územním řízení, zpracované společností 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., IČO 471 16 901, Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 6, zodpovědný 

projektant Ing. Mgr. Pavel Dvořák, ČKAIT 0009334, a Ing. Jaroslavem Zadražilem, Mikulovice 14, 

675 22 Stařeč, ČKAIT 1400138. Při jejím provádění budou dodržena ustanovení § 160 stavebního 

zákona.  

4. Přesné umístění vodoměrných šachet/vodoměrných sestav bude před jejich osazením na pozemek či 

stavbu konzultováno s vlastníky připojovaných staveb či pozemků. Přitom bude respektována trasa 

odbočení z vodovodního řadu.   

Zahájení prací bude s dostatečným časovým předstihem oznámeno vlastníkům dotčených pozemků                   

a staveb. 

5. V případě nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů anebo archeologických nálezů bude 

žadatel postupovat podle ustanovení § 176 stavebního zákona. 

6. Při souběhu a křížení nově navržené stavby se stávajícími sítěmi technického vybavení je třeba dodržet 

požadované vzdálenosti dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ – tab. A.1, 

A.2., B.1. 

7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení                 

a zajistit ochranu zdraví a života na staveništi. Především budou dodržena ustanovení zákona                       

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

8. Po provedení stavebních a zemních prací budou stavbou dotčené pozemky uvedeny zhotovitelem stavby 

do předchozího stavu.  

9. Budou dodrženy podmínky vyjádření MěÚ Ivančice, Odboru životního prostředí, č.j. MI-

3155/2017/HYTA ze dne 06.03.2017, zejména: 

a) Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(vodní zákon), je uvedený záměr možný za předpokladu dodržení následujících podmínek: 

 při realizaci záměru budou respektovány veškeré předpisy na ochranu jakosti podzemních                           

a povrchových vod, 

 realizací záměru nesmí být ovlivněny stávající vodní poměry, 

 při realizaci záměru budou dodržena a učiněna veškerá opatření na ochranu povrchových                     

a podzemních vod, zejména používané mechanizační prostředky a stavební stroje musí být                     

v dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní opatření k zabránění případných 

úniků škodlivých a nebezpečných látek (zejména ropných), které by mohly způsobit kontaminaci 

okolní zeminy nebo povrchových popř. podzemních vod, 

 při realizaci záměru musí být provedena taková opatření, aby nedošlo k zásadní změně režimu 

proudění podzemních vod a narušení odtokových poměrů povrchových vod. 

Z předložených podkladů je patrné, že předloženým záměrem bude dotčen bezejmenný vodní tok. 

Z tohoto důvodu podléhá předložený záměr vydání souhlasu vodoprávního úřadu ve smyslu § 17 

zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon.  

b) Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech). Při realizaci výše 
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uvedené stavby budou vzniklé odpady využity nebo s nimi bude nakládáno v souladu se zákonem               

č. 185/2001 Sb., o odpadech. Původce odpadů bude zvláště řídit § 12 o obecných povinnostech,                   

a § 16 o povinnostech původců odpadů. 

c) Záměrem jsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa a zájmy chráněné orgánem státní 

správy lesního hospodářství dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů v platném znění (dále jen lesní zákon). Z předložené projektové dokumentace je patrné, že 

dojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa. Z tohoto důvodu investor stavby: 

 v rámci příslušného řízení (územní rozhodnutí, …) vedeného stavebním úřadem předloží tomuto 

závazné stanovisko orgánu státní správy lesů (OŽP, MěÚ Ivančice) k realizaci záměru na lesních 

pozemcích a ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 lesního 

zákona. 

 V rámci stavebního řízení bude stavebnímu řadu předloženo rozhodnutí orgánu státní správy lesů 

o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa dle ustanovení § 13 lesního zákona. V případě, 

že uvedené řízení nebude příslušným stavebním úřadem vedeno, musí získat investor stavby 

uvedené rozhodnutí o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa ještě před zahájením 

realizace předmětného záměru. 

d) Záměr se dotýká zájmů chráněných dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

v platném znění. Pozemek parc.č. 177 v k.ú. Biskoupky na Moravě je jako vodní tok významným 

krajinným prvkem ze zákona, dále budou dotčeny lesní pozemky, které jsou také VKP ze zákona.  

V případě potřeby kácení dřevin bude řádně postupováno podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. a jeho 

prováděcí vyhlášky č. 222/2014 Sb., v platném znění. 

e) Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu (dále jen zákon o ochraně ZPF), v platném znění. Dle § 9 odst. 2 písm. d) zákona                  

o ochraně ZPF není třeba souhlasu s odnětím půdy. 

10. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze závazného stanoviska – souhlasu MěÚ Ivančice, OŽP, č.j. 

MI/10626/2017/KREE ze dne 10.05.2017: 

Souhlas se v souladu s ustanovením § 17 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), v platném znění, vydává za těchto podmínek: 

a) V případě zásadní změny koncepce řešení výše uvedeného záměru nebo při změně vodoprávních 

poměrů předloží žadatel nové odpovídající podklady pro udělení souhlasu. 

b) Tento souhlas, s vyznačením nabytí právní moci, je nedílnou součástí podkladů pro řízení vedené 

příslušným stavebním úřadem. 

c) Záměr bude realizován podle předložené projektové dokumentace opatřené schvalovací doložkou 

vodohospodářského orgánu. 

d) Při realizaci budou dodržena a učiněna veškerá opatření na ochranu povrchových a podzemních vod. 

e) Používané mechanizační prostředky a stavební stroje musí být v dobrém technickém stavu a musí 

být dodržena preventivní opatření k zabránění případných úniků škodlivých a nebezpečných látek 

vodám (zvláště ropných), které by mohly způsobit kontaminaci okolní zeminy nebo povrchových                

a podzemních vod. 

f) Při realizaci stavby musí být provedena taková opatření, aby nedošlo k zásadní změně režimu 

proudění podzemních vod a narušení odtokových poměrů povrchových vod. 

g) Provozem stavby nesmí dojít k mimořádně závažnému zhoršení nebo mimořádně závažnému 

ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. 

h) Veškeré skládky zeminy, lehce odplavitelných materiálů a závadných látek související 

s posuzovanou stavbou budou skladovány a ukládány tak, aby nemohlo dojít k jejich odplavení nebo 

erozivnímu smyvu. 

i) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) – 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, vydalo stanovisko pod zn. PM015252/2017-

203/Mat ze dne 18.04.2017 následujícího znění s uvedením podmínek pro realizaci stavby: 

 Požadujeme předložit k vyjádření projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Vodovod 

bude uložen min 1,2 m pode dnem vodního toku Trnovec IDVT 20291279. 

j) O záměru užívat stavbu popř. o vydávání kolaudačního souhlasu bude informován příslušný 

vodoprávní úřad. 
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11. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Ivančice, OŽP č.j. MI 4367/2017/PEGM ze dne 

23.02.2017: 

Realizace výše uvedeného záměru se nachází na pozemcích určených k plnění funkcí lesa parc.č. KN 

63/19, 63/2, 63/143 a 63/8 v k.ú. Biskoupky na Moravě. Dále se realizace výše uvedeného záměru 

nachází ve vzdálenosti do 50 m od okraje stávajících lesních porostů. 

Souhlas je vázán na splnění těchto podmínek: 

a) stavba bude probíhat tak, aby nedošlo k poškození okolních pozemků určených k plnění funkcí lesa                    

a porostů na nich rostoucích; v případě vzniku škod budou okamžitě učiněna taková opatření, která 

povedou k efektivnímu zmírnění důsledků těchto škod a vlastníku předmětného pozemku bude 

uhrazena náhrada za tyto škody, 

b) dodržování základních povinností ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 

lesního zákona, 

c) stavba bude umístěna dle předložené projektové dokumentace.  

12. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Ivančice, OŽP č.j. MI 8181/2017/GROE ze dne 

12.04.2018: 

Závazným stanoviskem se dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném 

znění uděluje souhlas se zásahem do významného krajinného prvku (VKP) ze zákona, vodní tok a les 

v k.ú. Biskoupky, spočívající v napojení pozemku či nemovitosti vodovodní přípojkou na vodovodní 

řad. 

Souhlas se vydává za předpokladu splnění těchto podmínek: 

a) investor zajistí takový postup a načasování prací, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin                    

a zraňování nebo úhynu živočichů, především obojživelníků, 

b) bude věnována maximální, pozornost technickému stavu mechanizmů a opatrnosti při manipulaci 

s materiály a látkami při činnostech v bezprostřední blízkosti koryta toku s ohledem na možné 

ohrožení jakosti povrchových a podpovrchových vod, 

c) veškeré přebytečné stavební a jiné materiály budou z dotčeného pozemku odstraněny, 

d) terén bude uveden do stavu blízkého původnímu, 

e) stavba bude prováděna co nejšetrněji k lesním pozemkům, které nebudou využívány k ukládání 

stavebního materiálu, přebytečné zeminy nebo odpadu, vyjma dočasně odňatých pozemků, a to po 

dobu trvání odnětí z PUPFL, 

f) v případě potřeby kácení dřevin rostoucích mimo les bude řádně postupováno podle § 8 zákona                                                                                                                                       

č. 114/1992 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 222/2014 Sb., v platném znění.   

13. Budou dodrženy podmínky vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i. č.j. ARUB/638/17 

ze dne 21.02.2017: 

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., nemá k výše uvedené stavbě zásadních námitek.  

Upozorňujeme však, že se celá uskuteční na území s archeologickými nálezy. Zvláště v novověkém                

a středověkém jádru obce se budou archeologické nálezy a situace pravděpodobně vyskytovat. Toto 

územní je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů (zejména dle § 22 odst. 2 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění). Má-li dojít při provádění stavební 

činnosti na dotčeném území s archeologickými nálezy k jakýmkoli zásahům pod povrch terénu 

(hloubení výkopů apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, 

čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Z výše uvedeného zákonného 

ustanovení pak stavebníkovi vyplývají následující povinnosti: 

a) Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen 

písemně oznámit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však 

s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i,                     

a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na 

dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby                         

a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného 

archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, v platném znění.    

14. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Moravy, s.p. č.j. PM015252/2017-203/Ho ze dne 

18.03.2017: 
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I. Stanovisko správce povodí: 

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání 

povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde 

ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého 

stavu/potenciálu vod.    

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude 

mít vliv na stav vodního útvaru. 

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem. 

II. Vyjádření přímého správce vodního toku: 

Jako přímý správce drobného vodního toku Trnovec vydává Povodí Moravy, s.p., provoz Náměšť 

nad Oslavou, k předložené dokumentaci následující vyjádření: 

a) S dokumentací pro územní rozhodnutí souhlasíme. 

b) Požadujeme předložit k vyjádření projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Vodovod 

bude uložen min. 1,2 m pode dnem vodního toku Trnovec IDBVT 10191279. 

15. Budou dodrženy podmínky vyjádření Lesů České republiky, s.p., Lesní správa Náměšť nad Oslavou č.j. 

LCR145/000271/2017 ze dne 14.02.2017: 

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Náměšť nad Oslavu (LČR, s.p.) souhlasí s realizací výše 

uvedené stavby, která je do 50 m od okraje lesa na lesních pozemcích p.č. 71/3 a 71/5 a dále se přímo 

dotkne lesních pozemků na p.č. 63/19, p.č. 63/2, p.č. 63/14 a 63/8, vše v k.ú. Biskoupky na Moravě. 

Toto souhlasné stanovisko se vydává za následujících podmínek: 

a) Investor požádá příslušný orgán státní správy o vydání souhlasu se stavbou do 50 m od okraje 

lesního pozemku a s dočasným odnětím a následným omezením ve využívání PUPFL u přímo 

dotčených pozemků. 

b) Stavba bude prováděna co nejšetrněji k lesním pozemkům, které nebudou využívány k ukládání 

stavebního materiálu, přebytečné zeminy nebo odpadu, vyjma dočasně odňatých pozemků, a to po 

dobu odnětí z PUPFL. 

c) Škody, které by na stavbě mohly vzniknout vlivem přírodních faktorů (pád stromů či větví ze 

sousedních pozemků apod.) si hradí vlastník stavby sám a LČR, s.p. ani ostatní vlastníci lesních 

pozemků za ně nejsou nijak zodpovědní. 

d) Ke stavbě se vyjadřujeme jako organizace vykonávající službu odborného lesního hospodáře. Naše 

vyjádření nenahrazuje souhlas vlastníků dotčených lesních pozemků.   

16. Budou dodrženy podmínky vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Brno-

venkov č.j. BV/17/2017-Hof ze dne 08.03.2017: 

V uvedené lokalitě se nachází stávající jednotná kanalizace ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ 

SPOLEČNOSTI, a.s. divize Brno-venkov (dále jen VAS) a dále projektovaný vodovodní řad, který 

bude náležet do správy VAS. 

Souhlasíme s napojením na staveb obce Biskupky (k.ú. Biskoupky na Moravě) na veřejný vodovod při 

dodržení níže uvedených podmínek. Napojení vodovodní přípojkou (dále VP) se týká následujících 

nemovitostí (celkem 80 ks VP): 

S umístěnou vodoměrnou šachtou (50 ks) – č.p. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 17, 23, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 

40, 41, 42, 48, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 65, 67, 68, 70, 73, 75, 76, 78, 80, 81, 82, parc.č. 101, 

155, 163, 73/23, 73/24, 63/2, 73/18, 73/20, 73/25. 

Bez vodoměrné šachty (30 ks) – č.p. 5, 6, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 35, 37, 44, 45, 

50, 53, 58, 60, 63, 64, 66, 69, 71, 74, 77, 79. 

Podmínky pro napojení na veřejný vodovod: 

a) Na veřejný vodovod bude možné napojení jednotlivých nemovitostí až po vybudování, zkolaudování 

a předání vodovodu do správy VAS. 

b) PD vodovodních přípojek a jejich realizace bude dle přiložených podmínek VAS. 

c) PD přípojek předložte k odsouhlasení na VAS provozní středisko Ivančice, tel. 546 435 427. 
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d) Při souběhu a křížení přípojky s ostatními sítěmi technického vybavení je třeba dodržet požadované 

vzdálenosti dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

e) Na VAS provozním středisku Ivančice uzavřete dohodu o realizaci přípojek, viz přiložený formulář. 

f) Vodoměrná šachta na vodovodní přípojce musí být vybudována do 10,0 m od napojení na hlavní 

vodovodní řad, a to na přímém úseku. Vodoměrnou sestavu lze po domluvě umístit dle možnosti, viz 

bod 16. přiložených technických podmínek VAS pro vodovodní přípojky.   

g) Dle dohody o realizaci přípojky bude provedena před zakrytím přípojky její kontrolní prohlídka 

oprávněným zaměstnancem VAS a v rámci kontrolní prohlídky bude sepsán zápis, jehož kopii 

předáte místně příslušnému stavebnímu úřadu, jako doklad k oznámení o zahájení užívání stavby 

nebo k vydání kolaudačního souhlasu. 

h) Před uvedením přípojek do provozu je třeba předat na VAS geodetické zaměření vodovodní 

přípojky.  

17. Budou dodrženy podmínky stanoviska společnosti GridServices, s.r.o. č.j. 5001392880 ze dne 

03.11.2016, zejména: 

V zájmové lokalitě se nachází stávající STL plynovodní vedení ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.  

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.     

Křížení a souběh vodovodních přípojek s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 6005, 

tab. 1 a 2. 

Budovaný objekt (šachty) musí dodržet od stávajícího plynovodu světlou vzdálenost dle ČSN EN 12007 

a souvisejících TPG 702 01, TPG 702 04 minimálně 1 m. 

Při realizaci výše uvedené stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném 

pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno 

kolmo od osy plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, 

prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP 

výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný 

provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. 

Před začátkem stavby musí být poloha plynárenského potrubí vytyčena a v případě potřeby ověřena 

ručně kopanými sondami.  

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení. 

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně                    

i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze     

a vlastnictví.   

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ustanovení § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny 

ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.   

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. 

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti: 

a) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné                          

v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové 

technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly 

ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací 

práce, sesuvy půdy, vibrace apod.). 

b) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. 

Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona                        

č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při 

každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat 

o nové stanovisko k této změně. 

c) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení 

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení provede příslušná provozní oblast 

(formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 840 11 33 

55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.                               

http://www.gridservices.cz/
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O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení               

a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytýčení a přesného 

určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní 

stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za 

zahájení stavební činnosti.   

d) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

e) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského 

zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 

f) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení, je stavebník   

povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních 

přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného 

nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových                   

a motorových nářadí. 

g) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební 

činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození. 

h) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti 

provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na 

náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová 

technologie.   

i) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo 

plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239. 

j) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro 

stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede 

příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo na NONSTOP 

zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou                  

v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo 

odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být 

plynovodní zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené 

podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení                                 

a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce, doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození 

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady 

kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami. 

k) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány                       

a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, 

vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 

l) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky 

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 

m) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách,                      

vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení, udržovat stále přístupné                       

a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 

n) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo 

ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku stanoveno 

jinak). 

o) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve 

stanovisku stanoveno jinak). 

p) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes 

plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského 

zařízení.  

18. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o. č.j. M40715-16226247 ze dne 

31.01.2018, zejména: 

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází: nadzemní vedení VN, distribuční trafostanice 

VN/NN, podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN.  

http://www.gridservices.cz/
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Udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy  

ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy 

v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek. 

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací 

zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá 

opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým 

proudem, zejména tím, že zajistíte: 

a) V OP zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle              

§ 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných 

zařízení je zakázáno pod písmeny: 

c)  provádět činnosti, které by mohly ohrozit život, zdraví či majetek osob 

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto  

zařízením 

b) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech 

vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. 

Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou 

vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale 

informováni. 

c) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před 

zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu 

kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést 

v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců E.ON 

Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR) pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů 

VN, NN zajistí Tomáš Horák, tel.: 51532-2346, email: tomas.horak@eon.cz.  

d) Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli 

mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak. 

e) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, …), aby nedošlo k jeho poškození 

poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle 

pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při 

vytýčení nebo po jeho odkrytí. 

f) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí 

odpovídat příslušným ČSN normám. 

g) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude 

proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou 

poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby. 

h) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční 

soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN 

EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1. 

i) Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno: 

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná 

zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky 

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce 

c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m 

d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové 

hmotnosti nad 6 t. 

j) Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením 

konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru 

tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného 

zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.  

k) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP 

nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za 

beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. 

Práce s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení                   

a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce. 
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l) Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou 

dohodou stanoveno jinak. 

m) Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní uzemňovací 

soustavy. 

n) Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonní číslo 800 22 55 77. 
 

Kontakty správců zařízení: 

VN + NN   Regionální správa, Ing. Václav Hrubý, 

    tel.: 515364702, email: vaclav.hruby@eon.cz 

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním 

zákresem sítí. 

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po 

ukončení stavby s její kolaudací. 

19. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 

730567/17 ze dne 12.10.2016, zejména: 

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo. 

Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 

zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 

stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech 

z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen 

Ochranné pásmo). 

a) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod 

vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby 

platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání 

Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření,                  

a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném 

zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.                    

o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve 

vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze 

skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve. 

b) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany 

SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto 

Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými 

podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

c) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že 

a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK 

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo 

b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK  

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro 

zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného 

pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění 

podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě – Aleš Pokorný, e-mail: ales.pokorny@cetin.cz (dále je 

POS). 

d) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, 

který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení §104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb.,                                 

o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit 

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy 

dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. 

e) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 
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f) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména 

stavebních nebo jiných prací, při havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, 

technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví                    

a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo 

ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou 

zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. 

g) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 

respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při 

křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými               

a odbornými normami (včetně doporučených), správou praxí v oboru stavebnictví a technologickými 

postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy 

podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků                                  

a nevhodného nářadí. 

h) Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené 

Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je 

stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti. 

i) V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto 

Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření. 

j) Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude 

obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 

k) Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 

povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou  

trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti 

provádět. 

l) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude 

provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými 

sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová                                

i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové 

dokumentaci. 

m) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 

postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. 

Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, 

poškození a odcizení. 

n) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, 

nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu 

oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel 

souhlas v pokračování v pracích. 

o) V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo 

jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem 

na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále 

jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše 

za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru 

stavebnictví a technologických postupů. 

p) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí 

osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, 

kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. 

q) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor                   

a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 

a.s. 

r) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět 

vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti 

mechanickému poškození. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS 

způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod 
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trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad 

zemí. 

s) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného 

pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci 

zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). 

t) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat 

v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly 

být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK. 

u) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat 

technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 

v) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv 

manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, 

optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. 

w) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od 

okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 606 613 871 nebo 

v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690. 

x) Stavebník, nebo jím pověřená třetím osoba, je povinen před zahájením jakýchkoli prací v budovách 

a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit     

u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK 

y) Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 

povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), 

správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších 

i vnitřních vedení SEK ne omítce i pod ní.        

z) Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu 

dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená 

třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby 

(projektové, realizační, koordinační atp.). 

aa) Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením 

správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí 

osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS. 

bb) Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly 

do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník nebo jím 

pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy 

SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií. 

cc) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické 

infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK 

v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně                   

0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 

dd) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá 

umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely 

SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než                 

1 m. 

ee) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) 

umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně 

kontaktovat POS. 

ff) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. 

zabetonováním).  

20. Budou dodrženy podmínky stanoviska Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., oblast 

Brno, č.j. 2403/2017 ze den 21.02.2017: 

Z dodané výkresové dokumentace vyplývá, že se výše uvedená stavba dotkne zájmů SÚS JMK, oblast 

Brno v místě vedení vodovodních přípojek a umístění vodovodních šachet podél sil. tělesa silnice                     

č. 3936 Biskoupky – spojovací v km cca 1,050 – 1,436 sil. pasportu. Pozemky pod kraj. silnicí jsou 

v majetku ČR a obce Biskoupky. 
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K dodané projektové dokumentaci výše uvedené stavby Vám sdělujeme následující podmínky: 

a) Na vodovodní řady včetně odbočení z veřejného vodovodu v obci Biskoupky bylo ze strany SÚS 

JMK, obl. Brno vydáno stanovisko ze dne 21.06.2016 pod č.j. 9509, 9826/2016. 

Požadujeme, aby navržené vodovodní přípojky navazovaly na vedení vodovodu a odbočení 

z veřejného vodovodu odsouhlasené tímto vyjádřením. 

b) Požadujeme, aby trasa přípojek vodovodu byla navržena mimo sil. těleso včetně silničních příkop. 

c) Požadujeme, aby veškeré objekty na přípojkách vodovodu – vodoměrné šachty, uzávěry na 

přípojkách – byly umístěny mimo silniční těleso, min. 0,60 m za vnější hranou sil. příkopu, příp. za 

obrubníkem chodníku. 

d) Vzdálenost vedení inženýrských sítí včetně jejich ochranného pásma od konstrukce sil. objektů 

(mosty, trubní propustky apod.) požadujeme min. 5,0 m. 

e) Požadujeme, aby vodoměrné šachty a uzávěry na přípojkách umístěné v blízkosti krajské silnice 

byly provedeny nejpozději současně s prováděním hlavních řadů a odbočení z veřejného vodovodu.    

f) Realizaci připojení, případně nového napojení všech vodovodních přípojek v blízkosti krajské silnice 

požadujeme provádět současně s výstavbou nových vodovodních řadů. 

g) Výstavbou přípojek nesmí dojít k zásahu do silničního tělesa včetně sil. příkop. 

h) Před zahájením stavebních prací v rámci výše uvedené stavby požadujeme vyzvat k odsouhlasení 

vytýčené trasy navrhovaných vedení. Současně budou doloženy následující doklady: harmonogram 

stavebních prací a provizorní dopravní značení odsouhlasené DI Policie ČR. 

i) Jakékoliv poškození silničního tělesa kraj. komunikace včetně dopravního značení, sil. vpustí             

a silničních příkop v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora. 

Dopravní značení porušené stavbou požadujeme osadit dle TP 65 a TP 100.  

j) V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební 

materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice, příp. uličních vpustí 

v souvislosti s touto stavbou. 

k) Dočasný staveništní sjezd z kraj. silnic pro účely stavby požadujeme před zahájením stavebních 

prací odsouhlasit. Požadujeme, aby dočasný staveništní sjezd byl opatřen tak, aby nedocházelo ke 

znečištění krajských silnic. 

l) Případné omezení provozu na kraj. silnicích v době výstavby je nutno odsouhlasit se SÚS JMK DI 

Policie ČR – rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace vydává příslušný silniční správní úřad 

obce s rozšířenou působností. 

m) Pokud dojde v souvislosti s realizací stavby k odkrytí zařízení ve správě SÚS JMK (objekty 

odvodňovacího systému), požadujeme přizvat ke kontrole před jejich zpětným zakrytím. 

n) Silniční příkop požadujeme v rozsahu stavby obnovit – zřídit dle příslušných norem včetně obnovení 

nezpevněné krajnice v normové šířce. 

o) V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrchu 

rozprostřená humusová vrstva tl. 10 cm a obnovená zeleň. 

Po ukončení stavebních prací požadujeme přizvat ke kontrole – stavební práce dotýkající se zájmů SÚS 

JMK požadujeme protokolárně předat.    

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Biskoupky, Biskoupky 40, 664 91 Ivančice, IČO 006 37 513  

 

Odůvodnění: 

Dne 11.09.2017 podala obec Biskoupky, zastoupená společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 

žádost o vydání rozhodnutí o umístění předmětné stavby. 

Stavební úřad oznámil opatřením  č.j. MUOS/01968/2018 ze dne 30.05.2018 zahájení územního řízení 

známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona 

upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný 
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podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou 

účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků dle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, byli účastníci řízení o jeho zahájení uvědomění veřejnou vyhláškou. Oznámení                      

o zahájení řízení bylo vyvěšeno na úřední desce MěÚ Oslavany od 31.05.2018 do 18.06.2018, včetně 

způsobu umožňujícího dálkový přístup. Oznámení bylo dále vyvěšeno na úřední desce OÚ Biskoupky, 

včetně způsobu umožňujícího dálkový přístup.  

Stavební úřad posuzoval umístění stavby z hlediska souladu s vydanou územně plánovací dokumentací. 

Dle HLAVNÍHO VÝKRESU platného Územního plánu Biskoupky účinného dne 05.06.2008 a jeho změny 

č. 1 účinné dne 10.04.2015, je stavba umístěna převážně v zastavěném a částečně v nezastavěném území. 

V zastavěném území je stavba umístěna ve vymezených stabilizovaných plochách „BI“ se způsobem využití 

„plochy bydlení individuálního venkovského typu“, „Z“ se způsobem využití „plochy zeleně – sídelní“, 

„VZ“ se způsobem využití „plochy zemědělské a lesnické výroby“, „OV“ se způsobem využití „plochy  

občanské vybavenosti“ a „DS“ se způsobem využití „plochy dopravní infrastruktury – silniční“. V rámci 

těchto ploch jsou potom vymezeny i stabilizované plochy stávající „silnice III. třídy“ a „místní komunikace“.     

Mimo zastavěné území je stavba umístěna ve vymezených plochách změny – zastavitelných plochách „BI“     

a dále ve stávající (stabilizované) ploše místní komunikace.  

Dle textové části Územního plánu Biskoupky je umístění nezbytných staveb a zařízení technického vybavení 

v plochách „BI“, „DS“, „OV“ a „VZ“ přípustné či podmíněně přípustné. V plochách „Z“ je přípustné vedení 

inženýrských sítí, při zachování primární funkce zeleně. 

Dle § 18 odst. 5 stavebního zákona lze v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem umísťovat, 

mimo jiné, stavby a zařízení pro veřejnou technickou infrastrukturu. Tyto stavby, včetně staveb, které s nimi 

bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umísťovat, pokud je územně plánovací 

dokumentace výslovně nevylučuje; umístění těchto staveb v nezastavěném území Územním plánem 

Biskoupky vyloučeno není. 

Záměr je umístěn mimo územním plánem navržené plochy územního systému ekologické stability „ÚSES“ 

nadregionálního biokoridoru „NRBK 10“ a lokálního biocentra „LBC 2 Biskoupská hadcová step“.  

Stavební úřad dospěl k závěru, že je umístění stavby v souladu s platným Územním plánem Biskoupky. 

Stavební úřad posoudil i soulad se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje vydanými dne 

05.10.2016 s účinností dne 03.11.2016 (dále jen „zásady“). V místě umístění záměru nejsou vymezeny žádné 

plochy či koridory stavebních záměrů a je umístěn i mimo vymezené koridory prvků ÚSES – „RBC 228 – 

Templštejn“, „RBC 1807 – Údolí Jihlavy“, „K 140MH“ a „K 140T“ – nadregionální biokoridory a „RK  

JM003“ – regionální biokoridor. Projednávaný záměr je v souladu se  Zásadami územního rozvoje 

Jihomoravského kraje. 

Na základě uvedeného dospěl stavební úřad k závěru, že záměr žadatele je v souladu s vydanou územně 

plánovací dokumentací dle § 90 písm. a) stavebního zákona i s cíli a úkoly územního plánování, zejména 

charakterem území, dle § 90 písm. b) stavebního zákona. 

Umístění stavby vyhovuje i obecným požadavkům na využívání území stanoveným vyhláškou                               

č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, především ustanovením § 20 na obecné požadavky na 

umísťování staveb na pozemcích, § 23 na obecné požadavky na umisťování staveb, § 24 na zvláštní 

požadavky na umísťování staveb a je v souladu s § 90 písm. c) stavebního zákona. 

Záměr je dle ustanovení § 90 písm. d) stavebního zákona také v souladu s požadavky na veřejnou dopravní               

a technickou infrastrukturu. Záměr, jako nový zdroj vody z nově budovaného veřejného vodovodu (není 

předmětem rozhodnutí) pro napojované nemovitosti bude dále napojován na rozvody vody v těchto 

nemovitostech.  Připojení na veřejnou komunikaci ani na další sítě technického vybavení záměr, tj. 

vodovodní přípojky, nevyžaduje. Trasa budovaného vodovodu i navržených veřejných částí vodovodních 

přípojek je vedena po veřejně přístupných prostranstvích.   

Podmínky ochrany dotčených ochranných pásem sítí technické infrastruktury jsou zahrnuty do podmínek 

výroku č. II. rozhodnutí.   

Stanoviska sdělili a stavebník v průběhu řízení předložil: 

- souhlasy vlastníků dotčených pozemků s realizací stavebního záměru; 

- vyjádření MěÚ Ivančice, OŽP č.j. MI-3155/2017/HYTA ze dne 03.06.2017; 

- závazné stanovisko – souhlas MěÚ Ivančice, OŽP č.j. MI/10626/2017/KREE ze dne 10.05.2017; 
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- závazné stanovisko – souhlas MěÚ Ivančice, OŽP č.j. MI 4367/2017/PEGM ze dne 23.02.2017; 

- závazné stanovisko – souhlas MěÚ Ivančice, OŽP č.j. MI 8181/2017/GROE ze dne 12.04.2017; 

- sdělení HZS Jihomoravského kraje č.j. HSBM-4-2-1/1-OPST-2017 ze dne 09.03.2017; 

- sdělení KHS Jihomoravského kraje č.j. KHSJM 07150/2017/BO/HOK ze dne 15.02.2017; 

- sdělení Policie ČR, KŘ Policie Jihomoravského kraje, Specializovaného pracoviště dopravního 

inženýrství BM a BV č.j. KRPB-34184-1/ČJ-2017-0600DI-ZTI ze dne 03.03.2017; 

- vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i. č.j. ARUB/638/17 ze dne 21.02.2017; 

- stanovisko Povodí Moravy, s.p. č.j. PM015252/2017-203/Ho ze dne 18.04.2017; 

- souhlas Lesů České republiky, s.p., LS Náměšť nad Oslavou č.j. LCR145/000271/2017 ze dne 

14.02.2017; 

- vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Jihomoravského kraje, Oddělení správy nemovitého majetku č.j. 

KRPB-2195-87/ČJ-2017-0600MN-VOL ze dne 15.02.2017; 

- vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Brno-venkov č.j. BV/717/2017-Hof 

ze dne 08.03.2017; 

- stanovisko společnosti GridServices, s.r.o. č.j. 5001392880 ze dne 03.11.2016; 

- vyjádření společnosti E.ON Servisní, s.r.o. č.j. M40715-16226247 ze dne 31.01.2018; 

- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j. 730567/16 ze dne 12.10.2016; 

- stanoviska SÚS Jihomoravského kraje, p.o.k., oblast Brno č.j. 2403/2017 ze dne 21.02.2017 a č.j. 

9509,9826/2016 ze dne 21.06.2016; 

- souhlas společnosti Vodafone Czech Republic a.s. č.j. MW000005063918741 ze dne 12.10.2016; 

- sdělení společnosti Coprosys a.s. ze dne 25.10.2016; 

- vyjádření společnosti České Radiokomunikace a.s č.j. UPTS/OS/157069/2016 ze dne 20.10.2016; 

- vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. č.j. E28705/16 ze dne 12.10.2016. 
 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných 

zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí, což je v souladu s § 90 písm. e) stavebního 

zákona. 

Podmínky týkající se vydání souhlasu vodoprávního úřadu ve smyslu § 17 zákona č. 254/2001 Sb.,                             

o vodách,, v platném znění, vydání závazného stanoviska orgánu státní správy lesů k realizaci záměru na 

lesních pozemcích a ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje lesa ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 

289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (rovněž 

požadavek Lesů České republiky, s.p., viz podmínka č. 15. a) výroku č. II. rozhodnutí), a vydání souhlasu se 

zásahem do VKP dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., éo ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 

vyžadované vyjádřením MěÚ Ivančice, OŽP č.j. MI-3155/2017/HYTA ze dne 06.03.2017 byly žadatelem 

splněny; žadatel předložil výše uvedená závazná stanoviska. 

Stavební úřad rovněž sledoval ochranu práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení ve smyslu 

uvedeného § 90 písm. e) stavebního zákona. Po zahájení řízení stanovil okruh jeho účastníků, tj. osob, které 

mohou být záměrem dotčeny, a v průběhu řízení umožnil uplatnění jejich procesních práv (nahlížení do 

spisu, vyjadřovat se k věci, činit důkazní návrhy, být přítomen při ústních jednáních, uplatnit námitky, 

seznámit se s podklady rozhodnutí).      

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

Účastníky územního řízení určil stavební úřad v souladu s § 85 stavebního zákona. 

Účastníkem řízení je obec Biskoupky, a to i jako vlastník pozemků, na kterých má být záměr uskutečněn 

(parc.č. 50, 57, 58/1, 59, 60/4, 60/5, 61/1, 61/2, 62, 63/2, 63/8, 63/14, 63/19, 73/2, 73/25, 118/2, 121/3, 158, 

177, 180/1, 184/3, 288/4, 288/7, č.p. 40, č.p. 64, č.p. 72, č.p. 73, bez čp/če na parc.č. 288/7, bez čp/če na 

parc.č. 288/4)  

Dále jsou to vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být záměr uskutečněn: Ivan Nováček a Daniela 

Nováčková (parc.č. 66, č.p. 62), Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno 

(parc.č. 60/9, 219/6), Vladimír Nováček (parc.č. 67, č.p. 61), Svatava Kopečková (parc.č. 101, 102, č.p. 45),  

Alena Hanusová (parc.č. 103, 104, č.p. 60), Josef Krontorád a Ludmila Krontorádová (parc.č. 98, 99, č.p. 

63), Hana Vilímková (parc.č. 95, č.p. 66), Bohdana Sajvaldová a Zbyněk Špiřík (parc.č. 94, č.p. 67), 

Drahoslava Nováčková (parc.č. 91/1, 91/2, 92/1, č.p. 74), Jan Chaloupka (parc.č. 73/1, 73/5, č.p. 75), Josef 

Krontorád a Anna Krontorádová (parc.č. 73/4, 73/11, č.p. 76), Vladimír Probošt a Alena Proboštová (parc.č. 
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73/6, 73/13, č.p. 77), Jaroslav Krýdl (parc.č. 73/14, 73/33, č.p. 79), Renata Oborná a Jan Pavlík (parc.č. 

73/26, 73/35, č.p. 82), Zdeněk Pokorný a Jana Hlaváčová (parc.č. 73/24), Jitka Valdová (parc.č. 73/23), Aleš 

Brandýs (parc.č. 73/21, 73/34, č.p. 81), Renata Dinušová (parc.č. 73/20), Antonín Došek a Jitka Došková 

(parc.č. 73/27, 73/28, č.p. 80), Drahomír Drápal a Naděžda Drápalová (parc.č. 73/18), Karel Panovský 

(parc.č. 69, č.p. 59), Jaromír Havelka (parc.č. 118/1, č.p. 68), Anna Šmidrová a Jaroslav Šmidra (parc.č. 119, 

č.p. 69), Tomáš Pekárek (parc.č. 120, č.p. 70), Ludmila Růžičková (parc.č. 123, č.p. 49), Josef Holas (parc.č. 

193/3, 193/4, 193/64, č.pú. 78), Vlasta Lebedová (parc.č. 115, č.p. 50), Stanislav Kočí (parc.č. 114, č.p. 57), 

Radoslav Prokeš (parc.č. 111, č.p. 56), Marie Prušková (parc.č. 107, č.p. 55), Zdeněk Přichystal a Eva 

Přichystalová (parc.č. 106, č.p. 48), Milan Chaloupka (parc.č. 54, 129, č.p. 39, 35), Anna Floriánová (parc.č. 

130, č.p. 34), Zdeněk Sudín a Alena Sudínová (parc.č. 131, č.p. 36), Mgr. Marie Přibylová a Mgr. Zuzana 

Hlobil (parc.č. 132/1, č.p. 52), Naděžda Hánlová a František Ryant (parc.č. 134, 135/1, č.p. 44), Bedřich 

Došek (parc.č. 137, č.p. 41), Ludvík Kopeček (parc.č. 136, č.p. 37), Mgr. Ondřej Ševela a Ing. Michaela 

Vedrová (parcč. 53, č.p. 65), Radek Klika a Růžena Kliková (parc.č. 47/1, č.p. 32), Jana Krpatová (parc.č. 

46, 147, č.p. 31, 20), Mark James Alexander a Martina Alexanderová (parc.č. 42/1, 42/2, č.p. 29), Richard 

Nový (parc.č. 41, č.p. 28), Jiří Hamrla a Petra Hamrlová (parc.č. 40, č.p. 27), Petr Žák (parc.č. 35/1, č.p. 25), 

Zdeněk Knotek a Marta Knotková (parc.č. 34, č.p. 24), Ing. Josef Benda (parc.č. 142, č.p. 22), Martina 

Šmardová (parc.č. 139, č.p. 23), Josef Benda a Jana Bendová (parc.č. 143, č.p. 21), Marie Drápalová (parc.č. 

148, č.p. 19), Jiřina Markusová (parc.č. 151, č.p. 18), Hedvika Němcová (bez čp.če na parc.č. 155, užívání 

parc.č. 155), Josef Němec (parc.č. 155), Marek Múčka a Marie Múčková (parc.č. 156, č.p. 17), Radoslav 

Benda (parc.č. 157, č.p. 16), Kamil Jelínek (parc.č. 159, č.p. 54), Renata Dinušová, Milan Hlaváč a Marie 

Sedláčková (parc.č. 162, č.p. 53), Gabriela Mati (parc.č. 163, 164, č.p. 15), Ludmila Pechová (parc.č. 165, 

č.p. 58), Ilona Lajcmanová (parc.č. 168,  169, č.p. 14, 71), Mgr. Eva Slepánková (parc.č. 1, č.p. 38), Ilona 

Smejkalová (parc.č. 3/1, č.p. 42), Dagmar Kucharová (parc.č. 6, č.p. 11), Jiří Krýdl (parc.č. 8, č.p. 10), Ing. 

Aleš Kráčmar a Lucia Kráčmarová (parc.č. 9, č.p. 9), Josef Kovařík (parc.č. 10, 184/4, č.p. 8), Marta 

Staňková (parc.č. 12, č.p. 6), František Kabeš a Marie Kabešová (parc.č. 16, č.p. 5), Helena Hubinská, Eva 

Havelková a Zdeněk Havelka (parc.č. 17, č.p. 4), Kateřina Rybníčková (parc.č. 25, č.p. 3), Dušan Janča        

a Marie Jančová (parc.č. 26/1, č.p. 2), Alena Zouharová Zichová (parc.č. 30, č.p. 1), Mgr.Bc. Iveta Bučková 

a Martin Samlík (parc.č. 216/153),  

Dále jsou účastníky řízení vlastníci či správci dotčených staveb technické a dopravní infrastruktury: Svazek 

vodovodů a kanalizací Ivančice zastoupený VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., divize 

Brno - venkov, GasNet, s.r.o. zastoupená GridServices, s.r.o., E.ON Distribuce, a.s. zastoupená E.ON Česká 

republika, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Ochrana sítě Brno a Správa a údržba silnic 

Jihomoravského kraje, p.o.k., oblast Brno.  

Dále jsou účastníky řízení osoby s jinými věcnými právy k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být 

záměr uskutečněn: Svatopluk Drápal (parc.č. 101, 102), , Raduška Špiříková (parc.č. 94), Bohumila 

Panovská (parc.č. 69), Karolina Pokorná (parc.č. 114), Anna Brázdová (parc.č. 130), František Otoupal 

(parc.č. 151), Marie Bendová (parc.č. 157), Bernard Švehla (parc.č. 163, 164), Marta Švehlová (parc.č. 163, 

164), Igor Mati (parc.č. 163, 164), Mgr. Iveta Mati (parc.č. 163, 164), Zdenka Bendová (parc.č. 3/1), 

Ferdinand Krýdl (parc.č. 8), Marie Krýdlová (parc.č. 8), Hypoteční banka, a.s. (parc.č. 103, 104), Česká 

spořitelna, a.s. (parc.č. 73/26, 73/35, 9), Sberbank CZ, a.s. (parc.č. 73/21. 73/34, 120, 216/153), Raiffeisen 

stavební spořitelna a.s. (parc.č. 73/27, 73/28), Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. (parc.č. 131), 

GasNet, s.r.o. zastoupená GridServices, s.r.o., E.ON Distribuce, a.s. zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o. 

Dále jsou účastníky řízení osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům, která 

mohou být územním rozhodnutím, přímo dotčena: parc. č. 3/2, 11, 26/2, 48, 51, 52, 60/3, 63/1, 63/4, 63/11, 

63/12, 63/13, 63/15, 63/16, 63/17, 63/18, 68/3, 73/16, 73/22, 73/29, 73/30, 100, 110, 121/2, 122, 128/1, 133, 

138/4, 153, 173/3, 180/2, 193/63, 216/152, 219/4, 230/5, 288/5, 288/8 v katastrálním území Biskoupky na 

Moravě a 

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám nebo stavbám na sousedních 

pozemcích, která mohou být územním rozhodnutím přímo dotčena: č.p. 7, č.p. 33, č.p. 80, č.p. 51 a č.p. 46    

k.ú. Biskoupky na Moravě, případně další stavby bez čp/če umístěné na uvedených pozemcích. 

Dále jsou účastníky řízení společnosti Povodí Moravy, s.p. z titulu správce povodí a Lesy České republiky, 

s.p., LS Náměšť nad Oslavou u titulu odborného lesního hospodáře na dotčených lesních pozemcích. 

Z důvodu převodu vlastnictví ztratili postavení účastníka řízení Zdenek Vratný (parc.č. 147, č.p. 20), Zdeněk 

Ambrůz, Vlasta Jelínková a Hana Vrbasová (parc.č. 159, č.p. 54), Alena Rybníčková (parc.č. 25, č.p. 3).  

Vlastnické právo ani jiné věcné právo k dalším pozemkům či stavbám nemůže být územním rozhodnutím 

přímo dotčeno.  



Č.j. MUOS/02478/2018  str. 18 (celkem 22) 

 
 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Podmínky a požadavky účastníků řízení, především vlastníků a správců staveb technického a dopravního 

vybavení, uvedené v jejich písemných vyjádřeních byly zahrnuty do podmínek výroků rozhodnutí.  

- Účastníkům řízení byla stavebním úřadem, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, stanovena oznámením č.j. MUOS/01968/2018 ze dne 

30.05.2018 lhůta pro seznámení s podklady rozhodnutí a vyjádření k nim, a to v délce pěti dnů po 

uplynutí patnáctidenní lhůty pro uplatnění námitek. Žádný z účastníků se k podkladům rozhodnutí 

nevyjádřil. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 

Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo náměstí  449/3, 601 82 

Brno podáním u zdejšího správního orgánu. 

Rozhodnutí je oznámeno doručením písemného vyhotovení do vlastních rukou. Rozhodnutí se dále považuje 

za doručené patnáctým dnem po dni vyvěšení na úřední desce MěÚ Oslavany, bylo-li v této lhůtě zveřejněno 

též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Lhůta pro odvolání počíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nebo 

nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno                    

k vyzvednutí.  

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 

vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 

stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně 

příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního 

zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 

stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

Stavba vodovodní přípojky podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 10. stavebního zákona nevyžaduje 

stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. 

K užívání dokončené stavby vodovodní přípojky není dle § 119 odst. 1 stavebního zákona třeba kolaudační 

souhlas nebo kolaudační rozhodnutí.    

 

 

    otisk 

     úředního razítka 

 

Ing. Vladimír Lapeš, v.r. 

vedoucí stavebního úřadu 

  

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách MěÚ Oslavany a OÚ 

Biskoupky, včetně způsobu umožňujícího dálkový přístup. 

Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce MěÚ Oslavany se rozhodnutí považuje za doručené. 

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................                     Sejmuto dne: .................................... 
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Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

            ................................................  

 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: .................................. 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění oznámení. 

                ............................................. 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 

1 000,- Kč byl zaplacen dne 13.06.2018. 

 

Doručí se doporučeně do vlastních rukou na doručenku: 

účastníci dle § 85 odst. 1 písm. a) a b)  

účastníci 

Obec Biskoupky, Biskoupky č.p. 40, 664 91  Ivančice 

zastoupená Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní č.p. 90/4, 150 56  Praha 5-Smíchov 

 

Doručí se veřejnou vyhláškou: 

účastníci dle § 85 odst. 2 písm. a) a b)  

Ivan Nováček, Biskoupky č.p. 62, 664 91  Ivančice 

Daniela Nováčková, Biskoupky č.p. 62, 664 91  Ivančice 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, 

Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28 

Vladimír Nováček, Biskoupky č.p. 61, 664 91  Ivančice 

Svatava Kopečková, Biskoupky č.p. 37, 664 91  Ivančice 

Alena Hanusová, Biskoupky č.p. 60, 664 91  Ivančice 

Josef Krontorád, Biskoupky č.p. 76, 664 91  Ivančice 

Ludmila Krontorádová, Biskoupky č.p. 63, 664 91  Ivančice 

Hana Vilímková, Biskoupky č.p. 66, 664 91  Ivančice 

Bohdana Sajvaldová, Palackého třída č.p. 2659/166, Královo Pole, 612 00  Brno 12 

Zbyněk Špiřík, Biskoupky č.p. 67, 664 91  Ivančice 

Drahoslava Nováčková, Biskoupky č.p. 74, 664 91  Ivančice 

Jan Chaloupka, Biskoupky č.p. 75, 664 91  Ivančice 

Josef Krontorád, Biskoupky č.p. 76, 664 91  Ivančice 

Anna Krontorádová, Biskoupky č.p. 76, 664 91  Ivančice 

Vladimír Probošt, Biskoupky č.p. 77, 664 91  Ivančice 

Alena Proboštová, Biskoupky č.p. 77, 664 91  Ivančice 

Jaroslav Krýdl, Biskoupky č.p. 79, 664 91  Ivančice 

Renata Oborná, Biskoupky č.p. 82, 664 91  Ivančice 

Jan Pavlík, Biskoupky č.p. 82, 664 91  Ivančice 

Zdeněk Pokorný, Luční č.p. 991/5, 664 91  Ivančice 

Jana Hlaváčová, Hrubšice č.p. 38, 664 91  Ivančice 

Jitka Valdová, Heřmaneč č.p. 28, 378 53  Strmilov 

Aleš Brandýs, Biskoupky č.p. 81, 664 91  Ivančice 

Renata Dinušová, Biskoupky č.p. 53, 664 91  Ivančice 

Antonín Došek, Biskoupky č.p. 80, 664 91  Ivančice 

Jitka Došková, Biskoupky č.p. 80, 664 91  Ivančice 

Drahomír Drápal, Starohorská č.p. 1150/42, 664 12  Oslavany 

Naděžda Drápalová, Starohorská č.p. 1150/42, 664 12  Oslavany 

Karel Panovský, Náporky č.p. 217/3, 664 12  Oslavany 

Jaromír Havelka, Biskoupky č.p. 68, 664 91  Ivančice 

Anna Šmidrová, Větrná č.p. 1384/6, 664 91  Ivančice 
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Jaroslav Šmidra, Biskoupky č.p. 69, 664 91  Ivančice 

Tomáš Pekárek, Dlouhá č.p. 206/90, Letkovice, 664 91  Ivančice 

Ludmila Růžičková, Biskoupky č.p. 49, 664 91  Ivančice 

Josef Holas, Mohelno č.p. 540, 675 75  Mohelno 

Vlasta Lebedová, Nová Ves č.p. 132, 664 91  Ivančice 

Stanislav Kočí, Biskoupky č.p. 57, 664 91  Ivančice 

Radoslav Prokeš, Pod nemocnicí č.p. 598/7, Bohunice, 625 00  Brno 25 

Marie Prušková, Pionýrská č.p. 517, 672 01  Moravský Krumlov 

Zdeněk Přichystal, Biskoupky č.p. 48, 664 91  Ivančice 

Eva Přichystalová, Biskoupky č.p. 48, 664 91  Ivančice 

Milan Chaloupka, Biskoupky č.p. 39, 664 91  Ivančice 

Anna Floriánová, Biskoupky č.p. 34, 664 91  Ivančice 

Zdeněk Sudín, Biskoupky č.p. 36, 664 91  Ivančice 

Alena Sudínová, Biskoupky č.p. 36, 664 91  Ivančice 

Mgr. Marie Přibylová, Radnická č.p. 385/3, Brno-město, 602 00  Brno 2 

Mgr. Zuzana Hlobil, Husova č.p. 165/5, Staré Brno, 602 00  Brno 2 

Naděžda Hánlová, Starý zámek č.p. 6, 463 43  Český Dub IV 

František Ryant, Běloruská č.p. 523/10, Bohunice, 625 00  Brno 25 

Bedřich Došek, Biskoupky č.p. 41, 664 91  Ivančice 

Ludvík Kopeček, Biskoupky č.p. 37, 664 91  Ivančice 

Mgr. Ondřej Ševela, Rozšířená č.p. 2046/18, Praha 8-Libeň, 182 00  Praha 82 

Ing. Michaela Vedrová, Okružní č.p. 1158/7, 693 01  Hustopeče u Brna 

Radek Klika, Biskoupky č.p. 32, 664 91  Ivančice 

Růžena Kliková, Biskoupky č.p. 32, 664 91  Ivančice 

Jana Krpatová, Biskoupky č.p. 31, 664 91  Ivančice 

Mark James Alexander, Biskoupky č.p. 29, 664 91  Ivančice 

Martina Alexanderová, Biskoupky č.p. 29, 664 91  Ivančice 

Richard Nový, Biskoupky č.p. 28, 664 91  Ivančice 

Jiří Hamrla, Schwaigrova č.p. 665/11, Komárov, 617 00  Brno 17 

Petra Hamrlová, Prokešova č.p. 200/30, Chrlice, 643 00  Brno 43 

Petr Žák, Biskoupky č.p. 25, 664 91  Ivančice 

Zdeněk Knotek, Biskoupky č.p. 24, 664 91  Ivančice 

Marta Knotková, Biskoupky č.p. 24, 664 91  Ivančice 

Ing. Josef Benda, Biskoupky č.p. 21, 664 91  Ivančice 

Martina Šmardová, Biskoupky č.p. 23, 664 91  Ivančice 

Josef Benda, Biskoupky č.p. 21, 664 91  Ivančice 

Jana Bendová, Biskoupky č.p. 21, 664 91  Ivančice 

Marie Drápalová, Biskoupky č.p. 19, 664 91  Ivančice 

Jiřina Markusová, Na Brněnce č.p. 1590/38, 664 91  Ivančice 

Hedvika Němcová, Biskoupky č.p. 46, 664 91  Ivančice 

Josef Němec, Biskoupky č.p. 46, 664 91  Ivančice 

Marek Múčka, Ráj č.p. 438/8, Slatina, 627 00  Brno 27 

Marie Múčková, Ráj č.p. 438/8, Slatina, 627 00  Brno 27 

Radoslav Benda, Hlavní č.p. 909/81, 664 12  Oslavany 

Kamil Jelínek, Zemědělská č.p. 903/9a, 664 91  Ivančice 

Renata Dinušová, Biskoupky č.p. 53, 664 91  Ivančice 

Milan Hlaváč, Biskoupky č.p. 53, 664 91  Ivančice 

Marie Sedláčková, Biskoupky č.p. 53, 664 91  Ivančice 

Gabriela Mati, Koniklecová č.p. 451/13, Nový Lískovec, 634 00  Brno 34 

Ludmila Pechová, Biskoupky č.p. 58, 664 91  Ivančice 

Ilona Lajcmanová, Na Bílém potoce č.p. 765, 664 71  Veverská Bítýška 

Mgr. Eva Slepánková, Biskoupky č.p. 38, 664 91  Ivančice 

Ilona Smejkalová, Biskoupky č.p. 42, 664 91  Ivančice 

Dagmar Kucharová, Biskoupky č.p. 11, 664 91  Ivančice 

Jiří Krýdl, Biskoupky č.p. 10, 664 91  Ivančice 

Ing. Aleš Kráčmar, Biskoupky č.p. 9, 664 91  Ivančice 

Lucia Kráčmarová, Biskoupky č.p. 9, 664 91  Ivančice 

Josef Kovařík, Biskoupky č.p. 8, 664 91  Ivančice 
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Marta Staňková, Biskoupky č.p. 6, 664 91  Ivančice 

František Kabeš, Biskoupky č.p. 5, 664 91  Ivančice 

Marie Kabešová, Biskoupky č.p. 5, 664 91  Ivančice 

Helena Hubinská, Dunajská 4, 93101  Šanorín, Slovakia 

Eva Havelková, Legionářská č.p. 1086/17, 664 34  Kuřim 

Zdeněk Havelka, Biskoupky č.p. 4, 664 91  Ivančice 

Kateřina Rybníčková, Ketkovice č.p. 26, 664 91  Ivančice 

Dušan Janča, Biskoupky č.p. 2, 664 91  Ivančice 

Marie Jančová, Biskoupky č.p. 2, 664 91  Ivančice 

Alena Zouharová Zichová, Biskoupky č.p. 1, 664 91  Ivančice 

Mgr.Bc. Iveta Bučková, Starohorská č.p. 1147/39, 664 12  Oslavany 

Martin Samlík, Starohorská č.p. 1147/39, 664 12  Oslavany 
 

Svatopluk Drápal, Biskoupky č.p. 45, 664 91  Ivančice 

Raduška Špiříková, Biskoupky č.p. 67, 664 91  Ivančice 

Bohumila Panovská, Dubská č.p. 303/3, 417 01  Dubí u Teplic 1 

Karolina Pokorná, Biskoupky č.p. 57, 664 91  Ivančice 

Anna Brázdová, Mohelno č.p. 30, 675 75  Mohelno 

František Otoupal, Biskoupky č.p. 18, 664 91  Ivančice 

Marie Bendová, Biskoupky č.p. 16, 664 91  Ivančice 

Bernard Švehla, Bzenecká č.p. 4171/18, Židenice, 628 00  Brno 28 

Marta Švehlová, Bzenecká č.p. 4171/18, Židenice, 628 00  Brno 28 

Igor Mati, Koniklecová č.p. 451/13, Nový Lískovec, 634 00  Brno 34 

Mgr. Iveta Mati, Koniklecová č.p. 451/13, Nový Lískovec, 634 00  Brno 34 

Zdenka Bendová, Biskoupky č.p. 42, 664 91  Ivančice 

Ferdinand Krýdl, Biskoupky č.p. 10, 664 91  Ivančice 

Marie Krýdlová, Biskoupky č.p. 10, 664 91  Ivančice 

Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p. 333/150, 150 00  Praha 5-Radlice 

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00  Praha 4-Krč 

Sberbank CZ, a.s., U Trezorky č.p. 921/2, Praha 5-Jinonice, 158 00  Praha 58 

Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova č.p. 2747/99, 130 00  Praha 3-Žižkov 

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská č.p. 222/128, 120 00  Praha 2-Vinohrady 
 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 601 75  Brno 2 

Lesy České republiky, s.p., LS Náměšť nad Oslavou, Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové,  

500 08  Hradec Králové 8 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Brno - venkov, Soběšická č.p. 820/156, Lesná,  

01  Brno 38 

GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

E.ON Česká republika, s. r. o., Rooseveltova 8, 669 02  Znojmo 2 

 sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49  České Budějovice 1 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Ochrana sítě Brno, Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., oblast Brno, Ořechovská č.p. 541/35, 619 64  Brno 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 3/2, 11, 26/2, 48, 51, 52, 60/3, 63/1, 63/4, 63/11, 63/12, 63/13, 63/15, 63/16, 63/17, 63/18, 68/3, 

73/16, 73/22, 73/29, 73/30, 100, 110, 121/2, 122, 128/1, 133, 138/4, 153, 173/3, 180/2, 193/63, 216/152, 

219/4, 230/5, 288/5, 288/8 v katastrálním území Biskoupky na Moravě 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Biskoupky č.p. 7, č.p. 33, č.p. 80, č.p. 51 a č.p. 46, případně další stavby bez čp/če umístěné na 

uvedených pozemcích. 

 

Doručí se doporučeně na doručenku: 

dotčené správní úřady 

MěÚ Ivančice, Odbor regionálního rozvoje - ÚÚP, Palackého náměstí č.p. 196/6, 664 91  Ivančice 

MěÚ Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí č.p. 196/6, 664 91  Ivančice 

MěÚ Ivančice, Odbor správních činností - silniční hospodářství, P. Bezruče 4, 664 91  Ivančice 

Obecní úřad Biskoupky, Biskoupky č.p. 40, 664 91  Ivančice 
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Policie ČR, Krajské ředitelství policie JMK, Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, 

Kounicova č.p. 687/24, Brno-střed, Veveří, 611 32  Brno 2 

 

 Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská č.p. 363/19, Trnitá, 602 00  Brno 2 

 

ostatní - k vyvěšení a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup a podání zprávy o datu vyvěšení               

a sejmutí a datu zveřejnění 

Městský úřad Oslavany, náměstí 13. prosince č.p. 51/2, 664 12  Oslavany 

Obecní úřad Biskoupky, Biskoupky č.p. 40, 664 91  Ivančice 
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