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ROZHODNUTÍ  –  VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

Výroková část:

Městský úřad Oslavany, stavební úřad I. stupně, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g)                 
a § 190 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal 
podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení 
stavby, kterou dne 16.6.2010 podal

Ing. Karel Limberg, nar. 31.10.1963, Horní 759/7, 639 00  Brno

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

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

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,

II. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í   p o v o l e n í

na stavbu:
Dvůr v Biskoupkách - Biskoupky č.p. 13

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 171/3, 172, 173/2, 173/3, 174/7, 174/8 v katastrálním území 
Biskoupky na Moravě.

Stavba obsahuje:

- Doplnění stávajícího areálu hospodářského dvora, sloužícího dříve k ustájení zvířat a skladování 
krmiva, rekreační funkcí. 

- V podkroví hospodářské budovy (SO 01) na pozemku parc.č. 173/3 v k.ú. Biskoupky na Moravě bude
provedeno ubytování s kapacitou 31 lůžek; ustájení zvířat za účelem rekreace a skladování krmiva 
v přízemí objektu zůstane zachováno. U severozápadní štítové stěny hospodářské budovy bude 
umístěna přízemní přístavba posilovny a u její jihovýchodní štítové stěny bude umístěna přístavba 
krytého venkovního schodiště. 

- Objekt garáže (SO 02) na pozemku parc.č. 173/2 v k.ú. Biskoupky na Moravě bude přestavěn na 
občerstvení s hygienickým zázemím. 

- Stávající sklep (SO 03) na pozemku parc.č. 173/3 v k.ú. Biskoupky na Moravě bude opraven a vstup 
bude nově přestřešen. 

- Bazén (SO 04) na pozemku parc.č. 173/3 v k.ú. Biskoupky na Moravě pro soukromé účely uživatelů 
rodinnému domu č.p. 13 na pozemku parc.č. 174/7.
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- Stavební úpravy rodinného domu č.p. 13 na pozemku parc.č. 174/7 (SO 05) a stodoly na pozemku 
parc.č. 174/8 (SO 06), vše v k.ú. Biskoupky na Moravě, nevyžadující umístění ani stavební povolení či 
ohlášení.

- Přístřešek pro ovce na pozemku parc.č. 171/3 v k.ú. Biskoupky na Moravě.

- Přístřešek pro koně na pozemku parc.č. 172 v k.ú. Biskoupky na Moravě.    

- Stavby budou připojeny na stávající areálové rozvody inženýrských sítí. SO 07 a SO 08 nebudou na 
inženýrské sítě připojeny. Připojení areálu na veřejnou komunikaci zůstává stávající.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- Stavbou bude dotčen stávající areál hospodářského dvora Biskoupky, pozemky parc.č. 171/3, 172, 
173/2, 173/3, 174/7, 174/8 v katastrálním území Biskoupky na Moravě a stavby na nich.

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 
stavu území v měřítku katastrální mapy a v měřítku 1 : 500 se zakreslením stavebního pozemku, 
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic 
pozemku a sousedních staveb.

2. SO 01 – U severozápadní štítové stěny hospodářské budovy na pozemku parc.č. 173/3 bude na tomtéž 
pozemku umístěna přízemní přístavba posilovny o půdorysném rozměru 4,37 až 5,30 x 11,56 m 
zastřešená pultovou střechou s hřebenem v úrovni + 4,74 m, se severozápadní stěnou umístěnou na 
hranici pozemků parc.č. 173/3 a 169. Sklon střechy je k pozemku parc.č. 169, dešťové vody budou 
svedeny střešními žlaby na pozemek parc.č. 173/3; stavba ani její část nebude přesahovat mimo 
stavební pozemek. U jihovýchodní štítové stěny hospodářské budovy bude na pozemku parc.č. 173/3 
umístěna přístavba krytého venkovního schodiště o půdorysném rozměru 2,48 x 8,24 m zastřešená 
sedlovou střechou s výškou hřebene v úrovni cca + 8,0 m. Schodiště bude „lícovat“ s jihozápadní 
stěnou hospodářské budovy. Všechny pozemky jsou v k.ú. Biskoupky na Moravě.

3. SO 02 – Ke stávající stavbě na pozemku parc.č. 173/2 bude provedena přístavba umístěná na pozemku 
parc.č. 173/3. Stavba bude přízemní nepodsklepená, nepravidelného obdélníkového půdorysu se 
sedlovou střechou s různými sklony. K původní stavbě o půdorysném rozměru 14,07 x 8,69 m bude 
přistavěna k její jižní a západní stěně krytá terasa s krbem a dřevníkem. Rozměr terasy bude cca 29,04 x 
9,45 m, výška hřebene bude v úrovni + 5,77 m. Všechny pozemky jsou v k.ú. Biskoupky na Moravě.

4. SO 03 – stávající sklep na pozemku parc.č. 173/3 bude nově přestřešen konstrukcí o půdorysném 
rozměru cca 5,51 x 5,11 m, se sedlovou střechou s různými sklony s výškou hřebene v úrovni + 3,06 m. 
Zastřešení bude navazovat na jihovýchodní část zastřešení SO 02. Všechny pozemky jsou v k.ú. 
Biskoupky na Moravě.

5. SO 04 – bazén o půdorysném rozměru 8,0 x 3,6 m a hloubce 1,5 m (cca 44 m3) bude umístěn na 
pozemku parc.č. 173/3 u jihovýchodní stěny stávající stodoly (SO 05) na pozemku parc.č. 174/8, ve 
vzdálenosti cca 5,0 m od této stěny. Okolo bazénu bude provedena zpevněná plocha z betonové dlažby
o celkovém rozměru 15,0 x 7,20 m. Výškový rozdíl mezi jihovýchodní stranou plochy a přilehlým 
terénem bude vyrovnán venkovním dřevěným schodištěm. Bazén bude zastřešen lehkou 
polykarbonátovou posuvnou konstrukcí – typovou obloukovou konstrukcí s výškou + 2,40 m. Všechny 
pozemky jsou v k.ú. Biskoupky na Moravě.

6. SO 07 – nová stavba přístřešku pro ovce bude otevřená dřevěná konstrukce čtvercového půdorysu                 
o rozměru cca 6,0 x 6,0 m zastřešená sedlovou střechou s výškou hřebene + 2,05 m. Stavba bude 
uložena na betonových dlaždicích, podlaha bude dřevěná v úrovni cca + 0,3 m nad upraveným terénem. 
Stavba bude umístěna na pozemku parc.č. 171/3 ve vzdálenosti cca 20,0 m od severovýchodní stěny 
hospodářské budovy na pozemku parc.č. 173/3 (SO 01) a cca 10,0 m od hranice pozemků parc.č. 171/3 
a 161. Všechny pozemky jsou v k.ú. Biskoupky na Moravě.

7. SO 08 – nová stavba přístřešku pro koně bude dřevěná konstrukce s půdorysem nepravidelného 
osmiúhelníka, z větší části opláštěná dřevěnými deskami a zastřešený stanovou střechou. Založena bude 
na betonových patkách a nebude mít podlahu. Půdorysný rozměr stavby bude cca 9,0 x 9,0 m, vrchol 
střechy bude v úrovni + 3,98 m. Stavba bude umístěna cca 14 m jižně od hranice zastavěného území na 
pozemku parc.č. 172 a cca 43 m od hranice pozemků parc.č. 172 a 185/4. Všechny pozemky jsou v k.ú. 
Biskoupky na Moravě.
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IV. Stanoví podmínky pro provedení a užívání stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala Ing. arch. Kristýna Casková, 
Voříškova 599/27, 623 00 Brno – ČKA 3690; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího 
povolení stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

a) Závěrečná kontrolní prohlídka před vydáním kolaudačního souhlasu.

4. Stavba bude dokončena do 30.6.2011.

5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem vybraným na základě výběrového řízení. Před 
zahájením stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude 
stavbu provádět.

6. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy jednotlivých stavebních objektů 
stavby odborně způsobilou osobou. 

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 ustanovené 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. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 268/2009 Sb. upravující požadavky na provádění 
stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazující ustanovení příslušných českých 
technických norem, zejména ČSN 33 3320 Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky, ČSN 73 
0532 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách, ČSN 73 0540-2 
Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky, ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě. 
Hydroizolace. Základní ustanovení, ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty, ČSN 
73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty, ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí,  
ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody, ČSN 73 6760 Vnitřní kanalizace.

9. V případě nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů anebo archeologických nálezů bude 
žadatel postupovat podle ustanovení § 176 stavebního zákona.

10. Budou dodrženy podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby, část – Hospodářská budova, 
zejména:

a) Budou dodrženy skladby jednotlivých konstrukcí dle předložené projektové dokumentace a požárně 
bezpečnostního řešení stavby.

b) V konstrukci podhledu, stropu nebo střešní konstrukci prostoru stáje musí být navrženy výrobky 
třídy reakce na oheň nejméně D-s1-d0, které při požáru jako hořící neodkapávají nebo neodpadávají.

c) Požární uzávěry musí splňovat požadavky dle stupňů požární bezpečnosti, do kterých jsou jednotlivé 
požární úseky zatříděny – typ a umístění požárních uzávěrů bude provedeno dle výkresů č. 01 a 02, 
které jsou součástí požárně bezpečnostního řešení stavby.

d) Litinové sloupy v prostoru stájí musí být navrženy staticky nebo musí být natřeny, nastříkány nebo 
obloženy materiálem s požadovanou požární odolností (R 15).

e) V posuzovaném provozu budou umístěny přenosné hasící přístroje (PHP) s hasící schopností 21 A 
(113 B). Hasící přístroje budou umístěny v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru 
nebo v jejich dosahu. Rukojeť hasícího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci bude 
nejvýše 1,5 m nad podlahou v pohotovostní poloze na viditelném, přístupném místě. Hasící přístroje 
umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem 
zajištěny proti pádu. PHP budou instalovány v množství a druzích takto:

- PÚ N 1.1 – stáje - 2 ks
- PÚ N 1.2 – stáje - 1 ks
- PÚ N 1.3 – sklad krmiva - 1 ks
- PÚ N 1.4 – posilovny - 1 ks        
- PÚ N 2.1 – kuchyňka - 1 ks
- PÚ N 2.2 až PÚ N 2.7 a PÚ N 2.10 až PÚ N 2.14 – pokoje - 4 ks
- PÚ N 2.8 – technická místnost - 1 ks
- PÚ N 2.9 – relaxační místnost - 1 ks
- PÚ N 2.15 – společenská místnost - 2 ks
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f) Rozvodná potrubí a jejich příslušenství, sloužící k rozvodu nehořlavých látek pro technická zařízení 
stavebních objektů nebo pro technologické účely, mohou prostupovat požárně dělícími konstrukcemi 
při dodržení podmínek, a to:
- Potrubí světlého průřezu do 40 000 mm2 (bez ohledu na hořlavost použitého matriálu) bez 

dalších opatření.
- Potrubí světlého průřezu nad 40 000 mm2 je za stavebních výrobků třídy reakce na oheň A1 

nebo A2 (nehořlavé stavební výrobky) a jeho případná izolace je alespoň do vzdálenosti 1 000 
mm od obou líců požárně dělící konstrukce také z nehořlavých stavebních výrobků.

g) Potrubí světlého průřezu nad 40 000 mm2 a jejich příslušenství z hořlavých stavebních výrobků 
nesmí být volně vedena požárním úsekem a musí být:
- zabudována ve stavební konstrukci druhu DP 1, nebo jinak požárně chráněna, např. krycí 

vrstvou o požární odolnosti alespoň 30 minut, nebo
- umístěna v instalační šachtě nebo kanálu podle čl. 8.12 ČSN 73 0802.

h) Objekt bude chráněn bleskosvodem, který musí vyhovovat podmínkám ČSN 34 1390.
i) Objekt bude v 2. NP vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace, které bude napájeno 

pomocí 9V baterie. Zařízení autonomní detekce a signalizace musí být umístěno v každém pokoji 
pro hosty, společných prostorech a v části vedoucí k východu. Ve všech dotčených prostorech bude 
instalován opticko-kouřový hlásič požáru.      

j) Úniková cesta stavby ubytovacího zařízení musí být dle vyhl. 23/2008 Sb. vybavena nouzovým 
osvětlením; jeho systém musí odpovídat požadavkům ČSN EN 1838 a ČSN ISO 3864:
- Na únikové cestě nesmí být umístěny takové reflexní plochy nebo zrcadla, které by mohly 

unikající osoby zmýlit a zavádět je ze směru úniku.
- Nouzovým osvětlením bude vybavena nechráněná úniková cesta z prostoru pokojů ve 2.NP i 

1.NP. 
- Při výpadku elektrické energie musí být zajištěn provoz nouzového osvětlení ze dvou na sobě 

nezávislých zdrojů. Provoz bude zajištěn náhradními akumulátory, které budou součástí svítidla.
- Bude zpracována realizační projektová dokumentace nouzového osvětlení.

k) Budou osazeny značky a bezpečnostní tabulky:
- u přenosného hasícího přístroje – „Hasicí přístroj“
- označit hlavní uzávěry médií – příslušným označením
- na únikových cestách – „šipky úniku“, „únikové východy“

l) Pro objekt bude zpracována příslušná dokumentace PO dle požadavku zákona č. 133/1985 Sb.,                       
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů  a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.  

11. Budou dodrženy podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby, část – Objekt občerstvení, zejména:

a) Budou dodrženy skladby jednotlivých konstrukcí dle předložené projektové dokumentace a požárně 
bezpečnostního řešení stavby.

b) V posuzovaném provozu budou umístěny přenosné hasící přístroje (PHP) s hasící schopností 21 A 
(113 B). hasící přístroje budou umístěny v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru 
nebo v jejich dosahu. Rukojeť hasícího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci bude 
nejvýše 1,5 m nad podlahou v pohotovostní poloze na viditelném místě, přístupném místě. Hasící 
přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným 
způsobem zajištěny proti pádu. PHP budou instalovány v množství a druzích takto:

- PÚ N 1.1 – občerstvení - 2 ks.

c) Budou osazeny značky a bezpečnostní tabulky:
- u přenosného hasícího přístroje – „Hasicí přístroj“
- označit hlavní uzávěry médií – příslušným označením
- na únikových cestách – „šipky úniku“, „únikové východy“

d) Pro objekt bude zpracována příslušná dokumentace PO dle požadavku zákona č. 133/1985 Sb.,                       
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů  a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.  

12. Budou dodrženy podmínky vyjádření MěÚ Ivančice, OŽP č.j. MI-2775/2010/AH ze dne 8.4.2010, 
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;
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- při realizaci 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.

b) Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství  
dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále je „zákon o odpadech“). Při realizaci výše uvedené stavby budou vzniklé odpady 
využity nebo s nimi bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Původce 
odpadů se bude zvláště řídit § 12 o obecných povinnostech a § 16 o povinnostech původců odpadů.

c) Předložený záměr se může dotýkat zájmů chráněných dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění. V případě potřeby kácení dřevin rostoucích mimo les bude řádně 
postupováno podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném 
znění.  

13. Bude dodržena podmínky závazného stanoviska HZS Jihomoravského kraje, odboru prevence č.j. 
HSBM-4-2-14/1-OPST-2010 ze dne 28.4.2010:

- Nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude prokázána provozuschopnost instalovaných 
požárně bezpečnostních zařízení doložením potřebných dokladů (zejména doklad o montáži, 
funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti a další dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 
Sb., o požární prevenci).

14. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje, č.j. 
4270/2010/BM/HOK/Ja ze dne 10.6.2010 – pro stavební povolení:

a) Před uvedením stavby do trvalého užívání investor předloží vyhovující laboratorní rozbor pitné 
(upravené) vody z předmětné stavby v rozsahu úplný rozbor, jak je stanoveno v příloze č.1 
k vyhlášce MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost                   
a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

b) Před uvedením stavby do trvalého užívání investor předloží doklad o tom, že v navrhované stavbě 
byly použity výrobky a chemické přípravky splňující požadavky § 3 a § 13 vyhl. č. 4009/2005 Sb.,               
o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu 
vody.

c) Provoz občerstvení bude vybaven šatnou pro personál a počtem skříní dle počtu zaměstnanců.       

15. Budou dodrženy podmínky závazného posudku Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj, 
Inspektorátu Brno č.j. 2010/3073/KVSB CZ 10 S 62026 251 ze dne 29.7.2010 a podmínka uplatněná při 
ústním jednání dne 3.8.2010:

a) budou dodržena ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., v platném znění, zákona č. 246/1992 Sb., 
v platném znění, vyhlášky č. 208/2004 Sb., v platném znění, a předpisů souvisejících;

b) bude vytvořeno zázemí chovu pro zajištění odpovídající výživy, zejména sklad objemového                       
a jadrného krmiva a sklad pomůcek;

c) likvidace exkrementů bude prováděna v souladu s platnými předpisy;
d) budou k dispozici prostředky k poskytnutí první pomoci zvířatům;
e) pro účely vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu je nutno dodat závazný posudek dle § 56 zákona 

č. 166/1999 Sb., v platném znění.

16. Bazén (SO 04) bude sloužit pouze pro soukromé účely uživatele rodinného domu č.p. 13 v k.ú. 
Biskoupky na Moravě. 

17. Dokončenou stavbu, popřípadě její část schopnou samostatného užívání, lze užívat jen na základě 
kolaudačního souhlasu ve smyslu ustanovení § 122 stavebního zákona. Stavebník zajistí, aby byly před 
započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními prvními předpisy. 

18. Stavební povolení bude ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, vykonatelné nabytím právní moci územního rozhodnutí.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ing. Karel Limberg, nar. 31.10.1963, Horní 759/7, 639 00  Brno
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Odůvodnění:

Dne 16.6.2010 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem 
bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona                  
v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným 
orgánům a veřejnosti opatřením ze dne 30.6.2010. K projednání žádosti v územním řízení současně nařídil 
ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 3.8.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Ve stavebním řízení stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na 
místě a od ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečné 
podklady pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění. Pro uplatnění 
závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek, popřípadě důkazů, účastníků řízení určil lhůtu do 
3.8.2010. Stavební úřad současně pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí dle § 36 odst. 3 zákona                      
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, stanovil lhůtu do 9.8.2010.  

Žadatel prokázal, že informace o jeho záměru byla vyvěšena na veřejně přístupném místě na pozemku, kde 
se má záměr uskutečnit. 

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost 
z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány              
a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, 
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad posuzoval soulad záměru s platnou územně plánovací dokumentací. Zjistil, že umístění stavby 
je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, tj. s platným územním plánem obce Biskoupky  
a vyhovuje požadavkům na využívání území. Stavba je umístěna na pozemcích, které jsou součástí 
stávajícího areálu hospodářského dvora Biskoupky č.p. 13. Část záměru, tj. SO 01, SO 02 , SO 03 a SO 04 je 
umístěna v ploše „SO“ s funkčním využitím plochy smíšené obytné; umístění těchto staveb je v ploše „SO“ 
přípustné. SO 07 a SO 08 jsou umístěny v ploše „K“ s funkčním využitím zeleň krajinná mimo hranice 
zastavěného území. V ploše „K“ je dle platného územního plánu podmíněně přípustná výstavba technické a 
dopravní obsluhy a objekty obsluhy území. Dle § 18 odst. 5 stavebního zákona lze v nezastaveném území 
umisťovat, mimo jiné, stavby pro zemědělství a dále stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely 
rekreace a cestovního ruchu. Umístění staveb SO 07 a SO 08, které nebudou rušivě zasahovat do dané oblasti 
a jejich hodnot, je v souladu s uvedenými požadavky.

Projektová dokumentace stavby je zpracována oprávněnou osobou a splňuje obecné technické požadavky na 
stavby. Dále stavební úřad ověřil účinky budoucího užívání stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal 
důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili a stavebník v průběhu řízení předložil:

- vyjádření MěÚ Ivančice, OŽP č.j. MI-2775/2010/AH ze dne 8.4.2010;
- vyjádření MěÚ Ivančice, ORR č.j. MI 2412/2010-UUP-Sk ze dne 31.3.2010;
- souhlasné závazné stanovisko HZS Jihomoravského kraje č.j. HSBM-4-2-13/1-OPST-2010 ze dne 

28.4.2010;
- souhlasné závazné stanovisko HZS Jihomoravského kraje č.j. HSBM-4-2-14/1-OPST-2010 ze dne 

28.4.2010;
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje č.j. 4270/2010/BM/HOK/Ja ze 

dne 10.6.2010 – pro územní souhlas;
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje č.j. 4270/2010/BM/HOK/Ja ze 

dne 10.6.2010 – pro stavební povolení;
-  závazný posudek krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj, Inspektorátu Brno č.j. 

2010/3073/KVSB CZ 10 S 62026 251 ze dne 29.7.2010.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných 
zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

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

Okruh účastníků územního řízení vymezil stavební úřad dle ustanovení § 85 stavebního zákona. Kromě 
žadatele a vlastníka stavebních pozemků a dotčených staveb je to obec Biskoupky, a dále vlastníci pozemků 
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sousedících se stavbou a staveb na nich: obec Biskoupky (PK 1862/2, PK 1863), Ilona Nožková (parc.č. 167, 
168, 169, 170, č.p. 14, č.p. 71), Milan Hlaváč, Renata Dinušová a Marie Sedláčková (parc.č. 161), Josef 
Ambrůz a Slavomila Ambrůzová (parc.č. 160/1), Eva Blažíčková (parc.č. 1, 2, č.p. 38), a dále Rostislav 
Benda oprávněný z věcného břemene užívání k domu č.p. 14. Vlastnictví ani jiné věcné právo k dalším 
pozemkům nebo stavbám na nich nemůže být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Okruh účastníků stavebního řízení vymezil stavební úřad dle ustanovení § 109 stavebního zákona. Kromě 
žadatele a vlastníka stavebních pozemků a dotčených staveb jsou to vlastníci pozemků sousedících se 
stavbou a staveb na nich: obec Biskoupky (PK 1862/2, PK 1863), Ilona Nožková (parc.č. 167, 168, 169, 170, 
č.p. 14, č.p. 71), Milan Hlaváč, Renata Dinušová a Marie Sedláčková (parc.č. 161), Josef Ambrůz                         
a Slavomila Ambrůzová (parc.č. 160/1), Eva Blažíčková (parc.č. 1, 2, č.p. 38), a dále Rostislav Benda 
oprávněný z věcného břemene užívání k domu č.p. 14. Vlastnictví ani právo odpovídající věcnému břemeni 
k dalším pozemkům nebo stavbám na nich nemůže být navrženou stavbou přímo dotčeno.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Návrhy ani námitky účastníků nebyly v územním řízení ani ve stavebním řízení uplatněny.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Připomínky veřejnosti  v územním řízení uplatněny nebyly

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vzhledem k tomu, že se výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném územním a stavebním řízení 
vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení § 74 správního řádu podmínkou č. 18 výroku IV. 
rozhodnutí stanovil, že výroková část vztahující se k povolení stavby nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, 
kdy se stane pravomocnou výroková část vztahující se k umístění stavby.  

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 podáním u zdejšího správního orgánu.

Lhůta pro odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, 
nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno 
k vyzvednutí.

Rozhodnutí se rovněž považuje za doručené patnáctým dnem po dni vyvěšení na úřadní desce.  

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby 
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní 
orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání proti územnímu rozhodnutí, tj. proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem, má odkladný účinek 
vůči stavebnímu povolení, tj. proti vůči rozhodnutí s navazujícím výrokem, které není bez předchozího 
územního rozhodnutí schopno samostatné existence. 

Jestliže bylo odvoláním napadeno pouze rozhodnutí s podmiňující výrokem, nabývá rozhodnutí 
s navazujícím výrokem právní moci dnem nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí 
s podmiňujícím výrokem; zrušení nebo změna rozhodnutí s podmiňujícím výrokem je však důvodem pro 
obnovu řízení.   

Protože byla předložena společná projektová dokumentace, stavební úřad po právní moci stavebního 
povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím
identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi 
stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště              
a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci a nebude vykonatelné. 
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Územní 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. 

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní 
moci.

otisk
    úředního razítka

Ing. Vladimír Lapeš, v.r.
vedoucí stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 
2500 Kč byl zaplacen dne 16.6.2010.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách MěÚ Oslavany a OÚ 
Biskoupky, včetně způsobu umožňující dálkoví přístup.

Vyvěšeno dne: ..............................        Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

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

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne:
............................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění oznámení.

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

Doručí se doporučeně do vlastních rukou na doručenku:

účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona

Ing. Karel Limberg, Horní č.p. 759/7, 639 00  Brno 39
Obec Biskoupky, Biskoupky č.p. 40, 664 91  Ivančice

Doručí se veřejnou vyhláškou:

účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona

Obec Biskoupky, Biskoupky č.p. 40, 664 91  Ivančice
Ilona Nožková, Biskoupky č.p. 14, 664 91  Ivančice
Milan Hlaváč, Biskoupky č.p. 53, 664 91  Ivančice
Renata Dinušová, Biskoupky č.p. 53, 664 91  Ivančice
Marie Sedláčková, Biskoupky č.p. 53, 664 91  Ivančice
Josef Ambrůz, Biskoupky č.p. 54, 664 91  Ivančice
Slavomila Ambrůzová, Biskoupky č.p. 54, 664 91  Ivančice
Eva Blažíčková, Svážná č.p. 444/25, 634 00  Brno 34
Rostislav Benda, Biskoupky č.p. 71, 664 91  Ivančice

Doručí se doporučeně do vlastních rukou na doručenku:

účastníci stavebního řízení dle § 109 odst. 1 stavebního zákona

Ing. Karel Limberg, Horní č.p. 759/7, 639 00  Brno 39
Obec Biskoupky, Biskoupky č.p. 40, 664 91  Ivančice
Ilona Nožková, Biskoupky č.p. 14, 664 91  Ivančice



Č.j. MUOS/02907/2010 strana 9 (celkem 9)

Milan Hlaváč, Biskoupky č.p. 53, 664 91  Ivančice
Renata Dinušová, Biskoupky č.p. 53, 664 91  Ivančice
Marie Sedláčková, Biskoupky č.p. 53, 664 91  Ivančice
Josef Ambrůz, Biskoupky č.p. 54, 664 91  Ivančice
Slavomila Ambrůzová, Biskoupky č.p. 54, 664 91  Ivančice
Eva Blažíčková, Svážná č.p. 444/25, 634 00  Brno 34
Rostislav Benda, Biskoupky č.p. 71, 664 91  Ivančice

Doručí se doporučeně na doručenku:

dotčené správní úřady
MěÚ Ivančice, Odbor regionálního rozvoje-ÚP, Palackého nám. č.p. 196/6, 664 91  Ivančice
MěÚ Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého nám. č.p. 196/6, 664 91  Ivančice
KHS Jihomoravského kraje, Jeřábkova č.p. 1847/4, 602 00  Brno 2
HZS Jihomoravského kraje, odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno, IDDS: ybiaiuv
Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj, Palackého třída 1309/174, 612 38 Brno, IDDS: fttaikm

ostatní – k vyvěšení a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup a k podání zprávy o datu vyvěšení 
a sejmutí a datu zveřejnění

Městský úřad Oslavany, náměstí 13. prosince 2, 664 12  Oslavany
Obecní úřad Biskoupky, Biskoupky č.p. 40, 664 91  Ivančice
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