
Obecní úřad Jaroslavice, stavební úřad 
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Č.j. STÚ-67/2011-KP  Jaroslavice, dne 23.05.2011 

Vyřizuje: JUDr. Karel Peterka  

 

 

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

Valtrovice č.p. 112, 671 28  Jaroslavice  

jednatel Ing. Neradová Jana 
 

 

 

 

Ú z e m n í   r o z h o d n u t í 
 

DAN-MORAVIA AGRAR a.s., Valtrovice č.p. 112, 671 28  Jaroslavice, jednatel Ing. Jana Neradová,  podala dne 

31.03.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Přístavba 2 ks hal 168 x 24,5 m pro výkrm 

brojlerových kuřat, Valtrovice, na pozemku parc. č. 237/1 a 237/44, GP 5298, 5299, 5300, 5301, 5302, 5303, 5304 a 

5305 kat. území Valtrovice. 

 

Obecní úřad v Jaroslavicích, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 a § 13 odst. 2 zákona č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 'stavební zákon') ve znění pozdějších předpisů," posoudil 

žádost podle § 90 a § 91 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení 

 

vydává 
 

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

smlouvy a územního opatření, 

 

územní rozhodnutí o umístění stavby 
 

Přístavba 2 ks hal 168 x 24,5 m pro výkrm brojlerových kuřat, Valtrovice na pozemku parc. č. 237/1 a 237/44, 

GP 5298, 5299, 5300, 5301, 5302, 5303, 5304 a 5305 kat. území Valtrovice. 

 

Pro využití a ochranu území, pro další přípravu a realizaci záměru a zejména pro projektovou přípravu a provedení 

stavby stanoví stavební úřad tyto podmínky: 

  1.    Stavba Přístavba 2 ks hal 168 x 24,5 m pro výkrm brojlerových kuřat bude umístěna na pozemku parc. č.   

         237/1 a 237/44, GP 5298, 5299, 5300, 5301, 5302, 5303, 5304 a 5305 kat. území Valtrovice. 

2. Architektonické podmínky: lokalita se nachází severovýchodně od obce Valtrovice v katastru Valtrovice 

ve stávajícím zemědělském areálu farmy DAN-MORAVIA AGRAR a.s. Jedná se o přístavbu 2x  haly (o kapacitě 

88 000 Ks brojlerů). Hala č. 1 168x24,5 m, č. 2 168x24,5 m,  spojovací chodby 15x10 m a 15x1,5 m, okapová 

výška cca 2,5 m, výška hřebene 6,6 m, obestavěný prostor 2x 17 900 m3 + spojovací chodby 512 m3,, zastavěná 

plocha 2x 4 116 m2 + spojovací chodby 173 m2 a komunikace 2 985 m2.Jedná se o realizaci trvalé stavby, 

novostavby, provedení celé v jedné etapě s napojením na stávající přípojky sítí NN, plynu, vody a splaškové vody. 

Součástí je napojení na dopravníky krmení. Oplocení v délce 392 m. 

3. Podmínky vyplývající ze stanoviska dotčeného orgánu: 

4. Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP Brno, v přípravné fázi – aktualizovat havarijní plán areálu podle 

vyhlášky č. 450/2005 Sb. a pojednat jej v řízení o změně integrovaného povolení, v následujících stupních 

projektové dokumentace konkretizovat množství a způsob odstranění odpadů, které vzniknou v rámci výstavby, 

dodavatel stavby vytvoří podmínky pro třídění a shromažďování vznikajících odpadů v souladu se stávajícími 

předpisy a způsob jejich zneškodnění  nebo využití bude vedena odpovídající evidence, nejpozději ve fázi 

projektové dokumentace předloží komplexní projekt sadových úprav s těžištěm řešení podél jižní a západní 

hranice areálu formou kombinované výsadby stromů a keřů, před zahájením výstavby zajistí povolení zvýšeného 

odběru podzemní vody v řízení o změně integrovaného povolení. 

Krajský úřad JMK OŽP-ZPF Brno, skrývka svrchních kulturních vrstev půdy bude provedena z celé odnímané 

plochy 21 126 m2 v mocnosti 0,25 m, tzn. Že bude sejmuto 5 300 m3ornice a ta bude využita na ozelenění areálu.  

 

Účastníci řízení: 

DAN-MORAVIA AGRAR a.s. (IČ 25335995),Valtrovice č.p. 112, 671 28  Jaroslavice  

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

     Obce Valtrovice, 671 28 Jaroslavice   
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Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbude platnost, 

nebude-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle 

stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebude-li započato s provedením stavby, nebo bude-li stavební 

nebo jiné povolovací řízení zastaveno nebo bude-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. 

 

 

 

O d ů v o d n ě n í 
 

Žadatel DAN-MORAVIA AGRAR a.s. podala u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění 

stavby Přístavba 2 ks hal 168 x 24,5 m pro výkrm brojlerových kuřat Valtrovice, na pozemku parc. č. 237/1  a 237/44, 

GP 5298, 5299, 5300, 5301, 5302, 5303, 5304 a 5305 kat. území Valtrovice. 

 

Stavební úřad opatřením ze dne 22.04.2011 oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům a všem známým 

účastníkům řízení. Protože v dotčeném území je vydán územní nebo regulační plán, účastníkům uvedeným v § 85 odst. 

2 stavebního zákona, oznámil stavební úřad zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou. K projednání návrhu nařídil 

stavební úřad veřejné ústní jednání spojené s  ohledáním v místě na den 17.05.2011. O jeho výsledku byl sepsán 

protokol. Současně upozornil že nejpozději při ústním jednání mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a 

připomínky a dotčené orgány svá stanoviska, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Oznámení zahájení řízení bylo 

vyvěšeno na úřední desce stavebního úřadu od 27.04.2011 do 17.05.2011 a na úřední desce obce Valtrovice od 

28.04.2011 do 17.05.2011. 

 

V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků 

sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku tohoto zkoumání určil okruh 

účastníků ve smyslu § 85 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona. 

 

Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. 

 

Ve lhůtě do 17.05.2011 neuplatnili účastníci řízení žádné námitky. 

 

Žádost byla doložena těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy: 

- KHS JMK se sídlem v Brně závazné stanovisko ze dne 17.05.2011 pod číslem jednacím KHSJM 

20922/2011/ZN/HOK. 

- Hasičský záchranný sbor JMK, ú.o. Znojmo, souhlasné stanovisko Ev.j. HSBM-32-155-155-2/7-OPR-2010, 

vydaným ze dne 07.01.2011, z hlediska protipožární ochrany. 

- Městský úřad Znojmo OŽP, vyjádření ke stavbě kterým byl udělen vodohospodářský souhlas, vydaným dne 

22.09.2010 pod číslem jednacím MUZN 78521/2010. 

-  závazné stanovisko dne 19.05.2011 pod číslem jednacím S-JMK 55227/2011/OŽP/Kj, s odnětím budoucí zastavěné   

   plochy pozemku parc. č. 237/1 a 237/44, GP 5298, 5299, 5300, 5301, 5302, 5303, 5304 a 5305 k.ú. Valtrovice. 

- souhlasem , vydaným dne 24.09.2010 pod číslem jednacím ČIŽP/47/IPP/1014437 002/10/BLV, z hlediska zájmů 

sledovaných předpisy o ochraně ovzduší. 

- vyjádřením , podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydaným dne 15.02.2011 pod číslem 

jednacím S-JMK 126348/2010 OŽP/Svo. 

 

Stanoviska dotčených orgánů, blíže vysvětlená (popř. upřesněná) při ústním jednání, byla zkoordinována a 

podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. 

 

Ve stanovené lhůtě do 17.05.2011 nebyly v řízení uplatněny námitky účastníků řízení. 

 

Při posuzování žádosti podle § 90 stavebního zákona stavební úřad zjistil, že žádost je v souladu s vydanou územně 

plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území Obec Valtrovice má schýlený územní plán obce a stavba je ve 

stávajícím  zemědělském areálu. Žádost je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 

předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 

předpisů a s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení . 
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P o u č e n í 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolat k Odbor územního 

plánování a stavebního řádu, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, podáním 

učiněným u zdejšího stavebního úřadu, doplněným podle § 37. odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen 

'správní řád') ve znění pozdějších předpisů, potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 

orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se účastník potřebný počet stejnopisů, 

vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve 

smyslu § 24 odst.1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto 

uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro 

příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého 

dne od uložení písemnosti na poště. 

 

JUDr. Peterka Karel 

vedoucí stavebního úřadu 

 

 

 

 

 

Příloha : 

-   ověřený situační výkres v měř. 1:1000 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů (na úřední desce stavebního úřadu a obce Valtrovice) 

 

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

 

Razítko, podpis oprávněné osoby, která 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 

 

 

Správní poplatek vyměřený podle zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů: 

pol. č. 18 a)   1000.00 Kč     byl zaplacen   

 

 

 

 


