
Obecní úřad Jaroslavice, stavební úřad 

Náměstí 93, 671 28 Jaroslavice                                                                    Telefon: 515275119 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 

Č.j. STÚ-67/2011-KP  Jaroslavice, dne 22.04.2011 

Vyřizuje: JUDr. Karel Peterka  

 

DAN-MORAVIA AGRAR a.s. (IČ 25335995),  

Valtrovice č.p. 112, 671 28  Jaroslavice  

jednatel Ing. Neradová Jana 
 

 

 

O z n á m e n í 
zahájení územního řízení 

a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 
 

DAN-MORAVIA AGRAR a.s., Valtrovice č.p. 112, 671 28  Jaroslavice (dále jen "žadatel"), podala dne 31.03.2011 

žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Přístavba 2 ks hal 1168 x 24,5 m pro výkrm brojlerových 

kuřat, Valtrovice, na pozemku parc. č. 237/1, kat. území Valtrovice. 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení. 

Obecní úřad v Jaroslavicích, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1  zákona č. 183/2006 Sb. 

o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 'stavební zákon') ve znění pozdějších předpisů," oznamuje podle § 87 

odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení. K projednání žádosti o 

vydání územního rozhodnutí nařizuje veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě 

 

na den 17.05.2011 (úterý) v 13,00 hodin 
 

se schůzkou pozvaných na Obecním úřadě ve Valtrovicích. 

Žadatel zajistí, aby informace o jejich záměru a o tom, že podaly žádost o vydání územního rozhodnutí, byla 

bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem u stavby nebo 

pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Pro vyvěšení informace o záměru v 

území stavební úřad určuje úřední deska Valtrovice, Jaroslavice a na místě stavby. 

Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání. 

Vlastník (nájemce) pozemků a staveb, které jsou předmětem územního řízení, je povinen strpět ohledání na místě 

podle § 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a k tomuto účelu je zpřístupnit. 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny 

nejpozději při veřejném ústním jednání územního řízení, jinak se k nim nepřihlíží. 

Nechá-li se některý účastník územního řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc. 

Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů územního rozhodnutí u stavebního úřadu obecního úřadu ve v 

Jaroslavicích v úředních hodinách (Po, St,), v ostatní dny po telefonické domluvě, nebo při ústním jednání. 

 

 

JUDr. Peterka Karel 

vedoucí stavebního úřadu 

 

 

 

 

 

Příloha: 

Ověřený situační výkres v měřítku 1 : 1000 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

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

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 

 

 

 

 



Doručí se: 

Účastníci řízení: (doporučeně do vlastních rukou na doručenku) 

- žadatel: 

DAN-MORAVIA AGRAR a.s., č.p. 112, 671 28  Jaroslavice - Valtrovice 

 

- vlastníci sousedních nemovitostí a ostatní účastníci řízení: 

     Ing. Neradová Jana, Pod Svatým Janem 501/15, Přímětice, 669 04 Znojmo 

     Obce Valtrovice, 671 28 Jaroslavice  jako účastníci řízení: (doporučeně na doručenku) 

 

Vlastníci technické infrastruktury (doporučeně) 

E.ON Česká republika, s.r.o., Tech. evidence a dok. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 

Jihomoravská plynárenská,a.s, Plynárenská č.p. 499/1, 657 02  Brno 

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 Michle 

 

Dotčené orgány (doporučeně) 

Hasičský záchranný sbor JMK, ú.o. Znojmo, Pražská č.p. 3198/83, 669 03  Znojmo  

Krajská veterinární správa pro JMK, se sídlem v Brně, Inspektorát Znojmo, č.p. 316, 669 02  Znojmo - Přímětice 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 

ČIŽP, OBLASTNÍ INSPEKTORÁT Brno, Lieberzeitova č.p. 14, 614 00  Brno 

Krajská hygienická stanice JMK, ú.p. Znojmo,, MUDr.J.Jánského č.p. 15, 669 02  Znojmo 

Městský úřad Znojmo, OŽP, nám. Armády č.p. 1213/8, 669 02  Znojmo 

 

 


