
Obecní úřad, stavební úřad 
Zámecké náměstí  67, Žleby 

 
             
        
           
Č.j.:  Výst.970/16/Po      ve Žlebech, dne: 19.9.2016 
Vyřizuje: Miloslava Poštová 
e-mail:  stavebni@ouzleby.cz 
 
Stavebník: 
Jan Lebduška, č.p. 128, 285 62 Hostovlice  

 
ROZHODNUTÍ 

VEŘEJNOU   VYHLÁŠKOU!!! 
 Výroková část: 

   Jan Lebduška, IČ05049890, se sídlem č.p. 128,  285 62 Hostovlice (dále jen „stavebník), 
podal dne 30.8.2016 žádost o společné územní a stavební rozhodnutí stavby: Stavební úpravy stáje 
pro skot – Hostovlice, na pozemcích st.č. 237, 258, p.p.č. 1314/5, 1314/7; k.ú. Hostovlice. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební  řízení. 
 Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písmeno  e), zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), přezkoumal  žádost podle §§ 
84 až 91 a §§ 108 až 114 stavebního zákona   a  na základě tohoto přezkoumání: 
 
I. Vydává podle §79 a 92 stavebního zákona a §3 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 

 pro stavbu: stavební úpravy stáje pro skot – Hostovlice (hojná koncovka), 
 na pozemcích st. č.237, 258 a p.p.č. 1314/5,1314/7; k.ú. Hostovlice 

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

s t a v e b n í  p o v o l e n í 
 na stavbu: stavební úpravy stáje pro skot - Hostovlice, 

 na pozemcích st. č.237, 258 a p.p.č. 1314/5,1314/7; k.ú. Hostovlice 
 
 

Popis stavby:   Jedná se o  opravu bývalého kravína se stejným využitím, ale s provedením stavebních 
úprav pro nový typ ustájení dobytka (z vazného ustájení na volné ustájení dobytka). Součástí stavby 
je vybudování větší hnojné koncovky. 
 
III.  Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 

• Stavby budou umístěna na pozemcích st. č.237, 258 a p.p.č. 1314/5,1314/7; k.ú. Hostovlice  



• Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou firmou -                   
Ing. Miroslav Vraný – Farm Projekt, Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice, ČKAIT 0700215, 
Kmoníček Jiří – ČKAIT 0700077, Ing. Lea Trestrová – ČKAIT 0701462, Ing. Petr Slouka- 
ČKAIT 0700913. Z května r. 2016. 

• Nejkratší vzdálenosti  stavby od sousedních hranic pozemků - strana severovýchodní – 8 m 
(investor); strana jihovýchodní – 8 m (rodina Černých, Francie – viz. účastníci řízení); strana 
jihozápadní -  3 m (Ing. Milan Miláček, č.p.18, Hostovlice). 

• Obec Hostovlice nemá zpracovaný územní plán, stavba se nachází v místě stávajících země-
dělských staveb, v okrajové části obce,  vybudovaných v průběhu uplynulých 50-ti let a na-
vazující na sousední zemědělský areál. Areál je oplocen. Na pozemku určeném ke stavbě se 
nenachází chráněné území, záplavové území ani památková zóna. 

• Do objektů je přivedena elektrická energie a voda stávajícími přípojkami. 
• Investor zajistí prostorové vytýčení polohy stavby. 
• Pro vjezd bude využíván stávající vjezd do areálu po místní komunikaci, navazující na 

komunikaci III.tř. 
 
 
IV.  Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 

• Stavba  bude realizována v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou firmou -                   
Ing. Miroslav Vraný – Farm Projekt, Jindřišská 1748, 530 02 Pardubice, ČKAIT 0700215, 
Kmoníček Jiří – ČKAIT 0700077, Ing. Lea Trestrová – ČKAIT 0701462, Ing. Petr Slouka- 
ČKAIT 0700913. Z května r. 2016. 

• Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 
• Stavba bude prováděna dodavatelsky na základě výběrového řízení. Údaje o vybrané firmě 

doloží stavebník písemně, před zahájením prací, stavebnímu úřadu  (název, adresa, oprávnění 
- výpis z obchodního rejstříku). 

• Odpady vzniklé stavební činností budou uloženy nebo zneškodněny jen v prostorech a 
zařízeních tomu určených, doklad o jeho uložení bude součástí dokladů předkládaných ke 
kolaudačnímu souhlasu. Bude dbáno zákona č.185/2001 Sb. o odpadech. 

• Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých 
technických zařízení na stavbě, zejména vyhláška č.324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a zajistit ochranu 
zdraví  a života osob na staveništi. 

• Stavba bude dokončena nejpozději do 30.12.2018. 
• Bude zabezpečena ochrana práv a právem chráněných zájmů fyzických a právnických osob 

k okolním nemovitostem. 
• Oplocení - stavba je zabezpečena proti vstupu cizích osob stávajícím oplocením. 
• Zařízení staveniště je vymezeno uvnitř areálu, který je oplocen. 
• Dešťové vody ze zpevněných ploch budou likvidovány na vlastním pozemku. 
• Dle PD stavbou nebudou dotčeny inženýrské podzemní sítě. 
• Při výstavbě bude dodržován pořádek na vnitroareálové komunikaci, komunikaci k areálu 

společnosti a navazující komunikaci III.tř. 
•  Dojde-li vlivem realizace prací k poškození hydrologických poměrů na okolních pozemcích,   

příp. jejich částech,  zajistí stavebník bezodkladně na svůj náklad nápravu. 
• Toto  rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Rozhodnutí pozbývá 

platnosti, nebude-li ve lhůtě se stavbou započato. 
• Budou dodrženy požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů ( viz. 

seznam stanovisek tohoto rozhodnutí).     
 - Krajský úřad Středočes. kraje, OŽP a Z – č.j. 118641/2016/KUSK, ze dne 25.8.2016 – 

vyjádření k PD – jedná se o úpravu stáje pro přechod vazného ustájení na volné pro skot s úpravou 
a dostavbou hnojné koncovky. Pro skladování tekutých látek bude využita stávající zemní jímka 



po opravě s kapacitou 1000 m 3. Navrhované kapacity stavby: celková zastavěná plocha – 1849,0 
m2, zastavěná plocha hnojné koncovky – 278,3 m2, počet ustájených zvířat – celkem 163 ks (krávy, 
telata, jalovice, skot ve výkrmu, býk – v souladu s PD), celková kapacita v přepočtu na DJ 168,76 
DJ. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů – nepodléhá zjišťovacímu řízení dle §7. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochranně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – Krajský úřad nemá připomínky 
k předložené PD – Stavební úpravy stáje pro skot - Hostovlice. 
 

- KHS Stř. kraje, úz. pracoviště K. Hora, č.j. KHSSC 40810/2016 (ze dne 9.8.2016)- Souhlasné 
stanovisko  

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora – Ev.č. KH- 275-
1/2016/P, ze dne 23.8.2016 – souhlasné závazné stanovisko 

 
- MěÚ Čáslav, OŽP – č.j. ŽP/ 20569/16/Ša, ze dne 25.8.2016 -  Orgán veřejné správy v oblasti 

odpadového hospodářství, příslušný podle § 79 odst. 4 písm. b)  zákona č. 185/2001 Sb., o 
dopadech sděluje, že případné odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny 
jen v místech a zařízeních k tomu určených. Doklady o likvidaci budou doloženy v rámci 
kolaudačního řízení. 
Vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst.zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, sděluje, že nemá 
námitek. Před kolaudací stavby bude vodoprávnímu úřadu předložen ke schválení plán 
havarijních opatření v souladu s § 39 vodního zákona. 
Orgán ochrany ovzduší, příslušný podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
sděluje, že investor musí podat žádost o závazné stanovisko pro zdroj znečišťování ovzduší 
(DJ). - Obec Hostovlice – stanovisko ze dne 4.8.2016 – souhlasí za podmínek – 1) bude dodržena PD 
zpracovaná Ing. Miroslavem Vraným, ČKAIT 0700215 a předložená v srpnu 2016, 
2) před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev, bude stavebníkem vyzván zástupce obce 
k jejich kontrole. 

-  KVS – SVS pro Středočeský kraj, Benešov – č.j. SVS/2016/098093 – S ze dne 19.8. 2016 – 
souhlasný závazný posudek. 
 
 
 
V . Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky: 
 

• Pro vydání kolaudačního souhlasu bude požadováno z hlediska PBŘ doklad o 
provozuschopnosti přenosných hasících přístrojů, certifikáty požárních zařízení, a písemné 
potvrzení osoby, která provedla  montáž požárně bezpečnostního zařízení o dodržení postupu 
stanoveného v průvodní dokumentaci výrobce. Soulad s požárně bezpečnostním řešením 
stavby. 

• Stavba může být užívána jen na základě kolaudačního souhlasu, o který požádá investor 
v dostatečném předstihu (min.3týdny). 

• Objekt bude vybaven novou hromosvodnou soustavou, včetně doložení kladné revizní zprávy. 
• Výsledky kontrol a požadavků dotčených orgánů budou doloženy ke kolaudaci. 

  
VI.   Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení uplatněných ve stanovené lhůtě: 
   V průběhu řízení nebyly podány žádné  námitky a připomínky.  
 Účastníkem řízení je podle § 27 odst.1 Zákona č. 500/2004Sb. Správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů : 



• Jan Lebduška, Hostovlice 128, 285 62 Hostovlice 
• František Lebduška, Skryje 15, 582 82  Golčův Jeníkov 

 
 O d ů v o d n ě n í   
  Dne 30.8. 2016  podal  stavebník žádost o vydání územního rozhodnutí a   stavebního povolení 
na stavební úpravu stáje pro skot - Hostovlice, ve sloučeném územním a stavebním řízení. Stavební 
úřad  opatřením dne 30.8. 2016 oznámil zahájení tohoto řízení a svolal ústní jednání na den 15.9.2016, 
zároveň stanovil možnost podání námitek a připomínek k výstavbě. Z jednání byl sepsán protokol.  
Stavební úřad upustil od místního šetření neboť staveniště je mu známo a projektová dokumentace 
poskytuje dostatečnou informaci o záměru. 

Stavební úřad  přezkoumal předloženou žádost  z hledisek uvedených v §§ 89,90 a   §111 
stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a zjistil, že  uskutečněním stavby nejsou ohroženy 
veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. 
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v 
průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 
  
Stanoviska  sdělili: 
Krajský úřad Středočes.kraje, OŽPaZ, HZS, Kutná Hora,  SVS, Benešov, KHS Stř. kraje, úz. 
pracoviště K. Hora, MěÚ Čáslav, OŽP,  Obec Hostovlice 
 
 P o u č e n í 
  Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů od dne jeho oznámení 
nebo data doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným  
počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden 
stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje k rozhodnutí. 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 je nepřípustné. 
  Stavební úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro stavební 
povolení stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se stavba týká, není-li  sám 
stavebním  úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. 
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 
 Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení 
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 
 
 
 
 
 
 
                                Miloslava Poštová 
                       vedoucí stavebního úřadu 
       (otisk úřed.razítka) 
 
 
 
 



 Pro stavebníka: 
Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č 634/2004 Sb. (doplněno Sb.z.350/2012) položky 17 
/1písm f) 20 000,-Kč (umístění staveb);  položky 18/1 písm. f)  Kč 10 000,- Kč (povolení stavby) . 
Poplatek celkem 30 000,- Kč. Byl uhrazen bankovním převodem 15.6.2016. 
 
Účastníci územního  řízení dle § 85 odst.1 písm a),b)  
Lebduška Jan,  č.p. 128, 285 62 Hostovlice   
Obec  Hostovlice –  s prosbou o vyvěšení. 
 
Účastníci územního řízení dle § 85 odst.2 písm,b) 
Lebduška František, č. p. 15, 58282 Skryje  
majitelé sousedních pozemků: 
p.p.č. 1314/2, 1314/4, 1314/5, 1314/7, 1314/8, 1314/9 -k.ú. Hostovlice - Lebduška František,      
č.p. 15, 582 82 Skryje 
st.p. č. 261, 238, 237, 258- k.ú. Hostovlice - Lebduška František, č.p. 15, 582 82 Skryje 
p.p.č.2318 – k.ú. Hostovlice – Ing. Milan Miláček, č.p.18, Hostovlice  
p.p.č.2317 – k.ú. Hostovlice - Černá Antonie, Bis,rue Leguillon 2, Seine Saint-Denis, Francie 

 Černá Marie Anna Emilie, Long Le Catelet, Somme, Francie 
 Černý Emil, rue de Montmorency 14, Saint-Denis, Francie 
 Černý Jan Jiří, Avenue Louis Roche 23, Gennevilliers, Francie 
 Černý Václav Alois, Rue Ernest Renan 32, Seine Saint-Denis, Francie 

 
Účastníci stavebního  řízení dle   §109  a), b),c),e) 
Lebduška Jan,  č.p. 128, 285 62 Hostovlice  
Lebduška František, č. p. 15, 58282 Skryje  
Ing. Milan Miláček, č.p.18, Hostovlice  
Černá Antonie, Bis,rue Leguillon 2, Seine Saint-Denis, Francie 
Černá Marie Anna Emilie, Long Le Catelet, Somme, Francie 
Černý Emil, rue de Montmorency 14, Saint-Denis, Francie 
Černý Jan Jiří, Avenue Louis Roche 23, Gennevilliers, Francie 
Černý Václav Alois, Rue Ernest Renan 32, Seine Saint-Denis, Francie 
 
Dotčené orgány – doporučeně: 
Krajský úřad Středočes.kraje, OŽP, Praha 
Krajská hygienická stanice Stř. kraje, úz. pracoviště K. Hora, U Lorce 40, 284 01 Kutná Hora 
Hasičský záchranný sbor úz. odbor K. Hora, U Zastávky 280, 284 03 Kutná Hora 
Státní veterinární správa, Černoleské1929, 256 01 Benešov 
MěÚ Čáslav OŽP 
 
Dotčení správci - doporučeně: 
ČEZ Distribuce a.s, Teplická 874/8, Děčín 4 
 
• spis SÚ 
 
 
 
 
Rozhodnutí je vydáno  veřejnou vyhláškou. 
Veškeré spisy ke stažení na webových stránkách obce Hostovlice a Žleby. 
http://www.hostovlice.unas.cz/ 
http://www.ouzleby.cz/ 
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