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ROZHODNUTI

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Kloboukách u Brna' jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1

písrn. Í) zákona č. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů (dále jen ''stavební zákon''j, ve spojeném územním a stavebním Íizení pÍezkoumal

podle"$ 84-až9i a$109 ažII4 stavebního zákonažádostolydánírozhodnutíoumístěníaproveciení
stavby, kterou dne 4.12.2008 podala spoleěnost

BIBI LIFE s.r.o.' IČ 269 54 681,691 11 Brumovice 410

(dále jen ''stavebník'') , a na zák|adě tohoto přezkoumání:

Vydúvá

podle $ 79 a 92 stavebního zúkona a $ 9lyhlášky č. 503/2006 Sb.' o podrobnější úpravě územního

1izení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

L územní rozhodnatí
na stavbu:

''Dvůr časkovec - II. etapa - So.10 Stáje pro koně, zázemí''

(dále jen ''stavba'') na pozemku parc' č. 7904 v katastrálním truemi Borkovany.

Umístění stavby:

Stavba se nachází v k. ú. Borkovany, v areálu Časkovec na pozemku parc. č. 7904, jehožvlastníkem je

investor. Pozemek je v LV veden jako zastavěná plocha a nádvoří. objekt tvoří část severní hrany areálu,

která přilélrá ke komunikaci II. tř. spojující Pohořelice a Kyjov.

Jedná se pÍizemni zděný objekt se sedlovou střechou ve tvaru obdélníku o půd. rozměrech 59,0 x 11,1 m.

Výška hřebene je + 9,3 m. objekt bude provozně rozdělen do tří částí. Západní část přízemí v délce

3 í,8 m bude vyuzívána jako .iá.1" p'o koně, zbylá ěást stavby v délce 27 ,2 m bude změněna na zázemí

stáii. treti čási tvoří nyůziti půdy pro uskladnění sena. Hlavní vstup do objektu j e od západls,

dváukříd1ými vraty u" štíto*,n zdivu v jeho středu. Navržená vrata vpravo od vstupu jsou vjezdem do

skladu. Sámostatný vstup do části zázemí je z vnitřního dvora jednokřídlými dveřmi.

Přijezdk objektu je po stávajících kornurrikacích, vjezd do areálu je stávající, kovanou dvoukřídlou

bránou, příjezd po zpevněné místní komunikaci.
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Stanoví podmínky pro umístění stavby:
l. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného

stavu území v měřítku katastrální mapy Se zakreslením stavebního pozemku, na pozemku parc. č.

7904 v katastrálním ilzemí Borkovany.

a potlle $ 115 stavebního zdkona a $ 5 a 6 vyhlášky č. 52612006 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení stavebního zákonave věcech stavebního řádu

II. stavební povolení
na stavbu:

''Dvůr Časkovec - II. etapa - So.10 Stáje pro koné,zázemí,,

(dále jen ''stavba'') na pozemku parc. č. 7904 v katastrálním územi Borkovany.

Stavba obsahuje:

objekt So l0 - Stáje pro koně, zázemi

Jedná se o zděný objekt, zaIožený na betonoých základoých pasech a zastřešený dřevěným krovem'

Strop nad přízemím je zŽe|ezobetonoqých předpja!ých panelů.

Veškeré stávající ponechané zdivo je z plnýclr cihel. Nově navržené nosné zdivo je keramické

SUPERTřffiR 25 a 30 P+D a příěky SUPERTHERM 14 P+D. Vnitřní dělící příčky boxů jsou

z dřevěných fošen.

vnitřní schodiště zpÍizemí do půdního prostoru jsou navrženy ocelové dvouramenné, samonosné

s dřevěnými nášlapy, opatřené zábrad|ím s dřevěným madlem'

Krov bude dřevěný, vaznicoý s krytinou keramickou - barva červená.

Vikýře jsou dřevěné s obloukovou střechou, krytinou je měděný plech.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba Stájí pro koně,zázemí bude provedenapodle předloŽené a stavebním úřadem schválené

projektové dokumentace, ověřené při spojeném územním a stavebním Íízeni.

2. Stavba bude provedena v areálu Dvora Časkovec, na pozemku parc. č. 
,]904, v kat. území

Borkovany.

3' Stavba bude prováděna dodavatelem, lybraným ve qýběrovém Íizení. Vybraný dodavatel bude

oznámen stavebnímu úřadu.

4' odborný dohled na stavbě bude rrykonávat pověřený pracovník dodavatele

5. Projektovou dokumentaci zpracoval: Ing' Libor Schwarz, D1ouhá 2, Hustopeč"' ČKAIT l00137l

6. PÍi rea|izaci stavby musí být dodrženy ustanovení r,yhlášky čís. Í37lI998 Sb', upravující poŽadavky

na provádění staveb a příslušné technické normy CSN a oN.

7. Při provádění stavbyje nutno dodržovat předpisy ýkající se bezpečnosti práce' technických zaÍízení,

dbát o ochranu pracujících na staveništi ajeho okolí.

8. Bez předclrozího projednání s povolujícím orgánem nesmí být prováděny žádné změny nebo

odchylky od schválené projektové dokumentace.

9. Stavba bude dokončena nejpozději do 12l20I2'

10. Náklady na stavbu činí cca 5 mil. Kč.

1 1. Při provádění stavebních prací požádáinvestor ( dodavatel ) o kontrolní prohlídky ve



13.

str. 3

Smyslu $ 18, r,yh1ášky čís. 526 l 2006 Sb., v souladu s předloženým plánem kontrolních

p,ot'tia"t.. Ukónčení každé etapy oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném

předstihu.

|2. Kzávěrečnékontrolní prohlídceje nutné předložit podklady podle $ 30 a $ 31 vyhlášky čis.132 l
1998 Sb.

Před zahájením stavby bude na viditelném místě na staveništiumístěn štítek,, STAVBA
POVOLE:NA,, . Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlily, aby údaje na něm

uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.

Při provádění stavby dbejte ustanovení o udržování ěistoty na veřejné komunikaci.

Při provádění qýše uvedených prací musí být dodrženy požadavky účastníků Ťízeni,

dotčených orgánů a správců sítí.

A - KHS JmK v Břeclavi' stanovisko ze dne 16.12,2008, pod čj. 4608 l2008 / BV / HoK
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany

veřejného zdravívydáváKHS JmK v Brně, pracoviště Břeclav toto závazné stanovisko'

s pr"edlozenou projektovou dokumentací stavby a vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení

se souhlasí.
Souhlas se váže na splnění následujících podmínek:

1 -v případě využívání stávající studny,jakójedineno zdroje pitné vody' bude před uvedením zaÍizenido

p,ouo)u u soutádu s $ 4 odst' 2 ,3,4 cit. vyhl. č. 25212004 Sb. doložen výsledek rozboru jakosti pitné

voay v rozsahu ate prilony č. 1 ( qýsledký rozboru nesmí být starší než 6 měsíců, odběr vzorků vody

*u,i u1;t proveden óauo'ňc zptsobilou osobou, resp. držitelem certifikátu odborné způsobilosti

k odběrům vzorků vod ).
KHS JmK jako orgán ochrany veřejného zdraviupozorňuje, že v případě nevyhovujícího laboratorního

rozboru voáy podle vylrt, č. z\ztzoó+ Sb., přílohy č. 1, nebude vydáno souhlasné stanovisko

k provozováni zař ízeni'
2 - v zaÍizení určeném k ubytování, kde voda z uvedenélro individuálního zdroje (studny) bude sloužit

k účelu osobní lrygieny ubyiovaných a pro potřeby sociálního zařízení, požaduje KHS JmK ke kolaudaci

stavby předložit vyhovující laborátorní anaiýzu vody v rozsahu přílohy č. 3' vyhl. 25212004 sb.

l - víast,'it. nebo provožovatel vodního zdroje, který je navrhován kvylŽiváni pro zásobování Dvora

Časkovec1dteridájtvprojektu)'musívsouiadusust. $ 3 odst. )a$aodst.3) zákonač.258/2000 Sb"'

o ochraně veřejného ,a,uiia o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

zpracovatprovozní řád vodního zdroje a vodovodu, který musí obsahovat minimálně tyto údaje - místa

obbě.u suňvé' popřípadě pitné vody, kvalita surové, popřípadě pitné vody' zák|adni údaje o technologii

úpraly vody a pouzi"u"y.t' chemických přípravcích, P9{ní$y tďržby, plán kontrol provozu a

technického stavu vodovodu nebo jin ého zaiizeni pro dodávku pitné vody, místa odběru vzorků pitné

vody, rozsalr a četnost kontrol u poč.t zásobovaných osob; provozní řádje nutno předložit orgánu

ochrany veřejnélro zdravi ke schválení.
rřed záhájeni11 p,ouo'u ubytovacího zaÍizenibude na KHS JmK _ územní pracoviště Břeclav předložen

ke schválón i provozni Íád, žpracovaný v souladu s požadavky $ 2 1 a) zák. ó' 25812000 Sb. o ochraně

veřejného zdraví, ve znění pozdějších změn a doplňků.

B - HZS JmK, v Břeclavi, stanovisko ze dne I7.Iz,2008, pod Ev. č. HSBM.4-32-I314-OPR.

2008
HZS JmK v sou1adu s ustanovením $ 31 odst. 1, písm' b) zákona čís. 133 / 1985 Sb., o požární

oclrraně, ve znění pozdějších předpisů posoudil v rozsahu požfuně bezpečnostního řešení projektovou

dokumentaci předlóženou dne 15. 12.2008.K výše uvedené dokumentaci vydává souhlasné stanovisko

s těmito podmínkami :

Nejpózději do kontrolní prohlídky dokončené stavby, na kterou budeme pÍizváni stavebním úřadem,

pozadujeme iplrrit podmínky uvedené v požárně bezpečnostnírn řešení projektu stavby. (dále r1'bavení

stuvuy 
"rrasiciňi 

příitroji buáe v souladu i $ t: r,yhl. č. 23l?998 Sb.,. příloha 1 :l-ějlí,"dběrní 
místo

poŽaÁivody bude splůovat požadavky $2 vyhl. Ť 2y?0^0^8^S]. azejména 9P\]: 241I:2004, vjezd do

lui"t.tu dvora bude splňovaťpožadavky $2 vyh' Č. 2312008 Sb. a zejménačlr. I23 CSN 73 0802:2000).

14.

15.
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Dále přikontrolní prohlídce dokončené stavby požadujeme předložit platné doklady a dokumentaci

v souiadu s $ 46 lyhlášky MV č. 24612001Sb., o požární prevenci. Veškeré změny projektové

dokumentace musí být předem posouzeny z hlediska Po a toto posouzení předloženo HZS.

C - Krajská veterinárrrí správa pro Jmk v Brně' vyjádření ze dne 29. 1'2' 2008, pod č. j. 5B90/2008/BV

rra1ška veterinární ,piáuu pio Jmk souhlasí 
' 
,,ydani. stavebního povolení na akci ,,Dvůr Caskovec -

II. etapa, budova So. 10; rekonstrukce-stáje pro koně zázemí*,jedná se o stáj pro 1 1 koní, za předpokladu

sp1něÁí požadavků, které vyplýv aji ze zákona č. 246l|992 Sb' v platném zněni,lyhl. č. z0\lz004 sb.,

vyhlášky ó. 19112002 sb.

Účastníci Íizeni na něž se váahuje rozhodnutí správního orgánu:

BIBI LIFE s.r.o.. 691 11 Brumovice 410

Rozhodnutí o námitkách:

Námitky nebyly podány.

Odůvodnění:
Dne 4.12,2008 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a o stavební povolení'

Uvedeným dnem bylo zahájeno inemní a stavební Íízeni, 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 o spojení územního a stavebního Íízenirozhodl usnesením ze dne 22. 12.2008 pod

č. j. 2550/08-330 a toto usnesení poznamenal do spisu.

opatřením ze dne 29. 12' 2008 stavební úřad ueÚ rlobouky u Brna oznámil zahájeni spojeného

územního a stavebníh o Íizeni účastníkům řizeni, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání Žádosti

současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě samém stavby, o jehož výsledku byl sepsán

protokol.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním Íízení přezkoumal předloženou žádost

zhledisek uvedených v $ 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s úěastniky Íizení a s dotčenými

orgány a zjistil, že jejim uskutečněním nebo uživánim nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním

zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentaci a lyhovuje obecným

požadavkům na vylŽiváni .území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky

na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody' které by bránily povolení stavby.

Stavebnímu úřadu byly doloženy tyto podklady:
- Projektovádokumentace
. Stvrzenka od správního poplatku
- Výpis z KN
- Snímek z katastrální mypy
- Informativní výpis z KN
- Stanovisko KHS JmK v Břeclavi ze dne |6. 12' 2008
- Stanovisko HZS JmK v Břeclavi ze dne I,7. 12.2008
- Vyjádření Krajské veterinární správy pro Jmk v Brně ze dne 29. 12.2008
- Vyjádření TelefónicaC.2 CzechRepublic, a.s' Zedne 11. L2' 2008

Stavební úřad zajisti| 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 pouŽiti ustanovení právních předpisů ve

výroku uvedených.

Účastníci Íizení - další dotčené osoby:

obec Borkovany, Správ a aídrŽbasilnic JmK, Pozemkový fond ČR
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Vypořádání s návrlry a námitkami účastníku:

- Návrhy a námitky účastníků nebyly podány.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Připomínky nebyly podány.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne-jeho. oznámeníke Krajskému ťrřadu

Jilromoravského kraje odbor územního plánování a stavebního Íád,l, Žerotínovou nám. 3l5, Brno, a to

podáním u MěÚ Klobouky u Brna - stavebního úřadu.

odvolání se podává s potřebnýrn počtem stejnopisů tak. aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a

aby kaŽdý úěastník dóstal 1"á.n .t".;nopis. Ňepodá-li účasinik potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

správní orgán na náklady účastníka.

odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotliqý výrok nebo jeho vedlejŠí ustanovení.

odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi,

případně obecnímu úřadu, jebož uzemniho obvodu se umístění stavby ýká, není-li sám stavebním

úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedrro vyhotovení ověřené

projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další qlhotovení

ověřené projektové dokumentace zašle vlaštníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebrrík je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a

poneclrat jej tam aŽ do dokončení stavby, případni do v.r{.ani kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se

mohou oináeitiinym vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle $ 93 odst. 1 stavebníh o zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění

stavby platí po dobu tr'řání stavby či zaÍízení,nedošlo-íi z povahy věci k jejich konzumaci' Stavba nesmí

být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci'.štavební povoleni pozbývá platnosti, jestliŽe

síauba oěuytu zahájenado 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Referent stavebního úřadu

MěÚ Klobouky u Brna
Jančová.Yv"$a

* , 
'.; '..1 'r
, ,..",|ť*'

Za správnost vyhotovení: Ing. Jana Baturná

Toto rozhodnutí musí být lyvěšeno po dobu minimálně 15 dnů

oťI Borkovany. Patnácd den vyvěšeníje dnem doručení.

Vyvěšeno dne: 5 0 m1 ?ltl Sejmuto dne: 4? / /0ú??

Podpis a razítkoodpovědné osoby : ***{}#5*

I :..,,_, ,:,*, ,l!*
I rr ''{ ''aj'' /',.,,1q"i,,..' /,

na úřední.b.escé MěU Klobouky u Brna a

Zveřejněno na elektrorrické úřední desce
,/ z /otry
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Doručení účastníkům územního Íízení:

Úěastníci řízení :

BIBI LIFE, s r.o.

Obec BorkovanY
SÚS JmK, Břeclav
PF CR, Břeclav

Dotčené orgán}' :

KHS JmK, Břeclav
HZS JmK, Břeclav
Krajská veterinární správa pro JmK

Na vědomí :

Telefónica, a.s., Hodonín

Doručení účastníkům stavebního řízení:

Účastníci řízení :

BIBI LIFE, s r.o.

SÚS JmK, Břeclav
PF CR, Břeclav

Dotčené orgány :

KHS JmK, Břeclav
HZS JmK, Břeclav
Státní veterinární správa

Na vědomí :

Obec Borkovany
Telefonica, a.s., Hodonín

Správní poplatek dle zákon ačis. 634 l 2004 Sb., o správních poplatcích, položka ěís. |7, písm. i) ve výši

lóoo rluýl uhrazen před vydáním tohoto rozhodnutí v hotovosti příjmoým dokladem číslo 72053, ze

dne 4. 12.2008 na MěU v Kloboukách u Brna.


