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ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE
O PODMÍNKÁCH VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ
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"), k žádosti podle § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů a § 21 stavebního zákona o územně plánovací informaci o podmínkách využívání území
a změn jeho využití, kterou dne 07.09.2021 podala společnost
GAVLAS, spol. s r.o., IČO 604 72 049, Politických vězňů 1272/21, 110 00 Praha
(dále jen "žadatel"),
na pozemky parc.č. 1454/1, 1453/4 a 1455 v katastrálním území Oslavany
poskytuje podle § 21 odst. 1 písm. a) stavebního zákona tyto informace:
Dle platného Územního plánu Oslavany, účinného dnem 15.02.2017, včetně jeho změny č. 1 účinné dnem
02.10.2019 a změny č. 2 účinné dnem 09.09.2020 jsou pozemky parc.č. 1454/1, 1453/4 a 1455 umístěny
v zastavěném území.
Pozemky parc.č. 1454/1 a 1455 jsou umístěny ve stabilizované ploše „BI“ s funkčním využitím „plochy
bydlení v rodinných domech – městské a příměstské“. Pozemek parc.č. 1453/4 je umístěn ve stabilizované
ploše „PV“ s funkčním využitím „plochy veřejných prostranství“.
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Možný způsob využití uvedených ploch je následující:
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Na pozemcích parc.č. 1454/1, 1453/4 a 1455 nejsou Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje
vydanými dne 05.10.2016 s účinností dne 03.11.2016 včetně aktualizace č. 1 a č. 2 s účinností dne
31.10.2020 (dále jen „zásady“) vymezeny žádné koridory stavebních záměrů ani koridory územního systému
ekologické stability krajiny (ÚSES).
Podkladem pro umístění stavby (včetně změny stavby) je, mimo jiné, závazné stanovisko orgánu územního
plánování, tj. MěÚ Ivančice, Odboru regionálního rozvoje, který určí, zda je záměr přípustný z hlediska
souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů
územního plánování, či nikoliv. Jestliže shledá záměr přípustným, stanoví podmínky pro jeho uskutečnění.
Ohledně Vašeho dotazu o případné plánované výstavbě významější komunikace nebo komerční zástavby
nemá stavební úřad žádné informace. V roce 2019 byla dokončena rekonstrukce přilehlé krajské komunikace
č. II/393 na pozemku parc.č. 2644/13 v k.ú. Oslavany.
V blízkosti výše uvedených pozemků vede vodovodní a kanalizační řad. Pro jeho přesné vytyčení
kontaktujte správce sítí, kterými je VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Brno-venkov,
která Vám rovněž podá informace o existenci a vlastnictví případných přípojek.
Poučení:
Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který ji
vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána, zejména na základě provedení
aktualizace příslušných územně analytických podkladů, schválení zprávy o uplatňování zásad územního
rozvoje a zprávy o uplatňování územního plánu.
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