
Obecní úřad Jaroslavice, stavební úřad 

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

Č.j. STÚ-169/2011-KP  Jaroslavice, dne 31.10.2011 

Vyřizuje: JUDr. Peterka Karel  

 

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

Valtrovice č.p. 112,  

671 28  Jaroslavice 
 

S t a v e b n í   p o v o l e n í 
 

DAN-MORAVIA AGRAR a.s. (IČ 25335995), Valtrovice č.p. 112, 671 28  Jaroslavice podala dne 14.06.2011 

ţádost o vydání stavebního povolení na stavbu 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. Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 23.05.2011 pod č.j. STÚ-67/2011-KP a nabylo 

právní moci dne 01.07.2011. 

 

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," vydává 

na základě výsledku projednání ţádosti podle § 115 stavebního zákona 

 

stavební povolení 
 

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

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

     

 Stavba bude obsahovat: 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. 

 

Pro provedení stavby stanoví stavební úřad tyto podmínky: 

  1.  Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být  

        provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

 2. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polochy stavby odborně způsobilými osobami. 

Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inţenýrem. 

 3. Při provádění stavby je nutno dodrţovat ustanovení zákona č. 309/2006 (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bliţších minimálních poţadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích). 

 4. Při stavbě budou dodrţena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických poţadavcích na výstavbu 

a na ně navazující ustanovení českých technických norem, zejména ČSN 36 0450 Umělé osvětlení vnitřních 

prostorů, ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb. Základní ustanovení, ČSN 73 0802 Poţární bezpečnost staveb. 

Nevýrobní objekty, ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody, ČSN 73 6760 Vnitřní kanalizace. 

 5. Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který 

bude stavbu provádět. Případnou změnu je stavebník povinen neprodleně oznámit stavebnímu úřadu. 

 6. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby. 

 7. Stavební úřad provede kontrolní prohlídku stavby v těchto fázích výstavby.1) zaloţení základů2) pokládky krytiny. 

 8. Stavebník je povinen před zahájením stavby oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

 9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který 

obdrţí stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, 

aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do vydání kolaudačního souhlasu stavby. 

10. Stavba bude dokončena nejpozději do tří let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

11.   Podmínky pro stavbu: Krajský úřad JMK, OŢP Brno, č.j.: S-JMK 59636/2011/OŢP/Bi ze dne  7.6.2011,     

        Rozhodnutí  - Změna č.2 integrovaného povolení. Dále KÚ JMK OŢP č.j. JMK 126348/2010 ze dne 15.2.2011  

        souhlasné    stanovisko – podmínky  při  fázi  realizace:    při  výstavbě nových hal pro výkrm drůbeţe  

        provést zábor jen nejnutnější plochy zemědělské půdy, zajistit řádné vyuţití kulturní vrstvy při rekultivaci  

        stanoviště, důsledně rekultivovat v rámci výstavby všechny plochy zasaţené stavebními pracemi z důvodu    

        prevence ruderelizace území alergenních plevelů; podlahy stájových  prostor realizovat jako vodotěsné  

        s odvedením splaškové kanalizace do stávající jímky na odpadní vody; pro období výstavby zabezpečit, ţe  
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        venkovní stavební práce spojené se zvýšenou hlučností (např. terénní úpravy apod.) nebudou realizovány ve dnech  

        pracovního klidu, ve státem uznávaných svátcích a nočních hodinách;  zajistit, ţe dodavatel stavby bude  

        zodpovědný za zajištění řádné údrţby a sjízdnosti  všech jím vyuţívaných přístupových cest ke stanovišti po celou  

        dobu probíhajících stavebních prací;  v průběhu výstavby zajistit, ţe na zařízení staveniště budou minimalizovány  

        zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potencionálních zdrojů prašnosti;   vlastní zemní práce budou  

        prováděny po etapách vţdy v rozsahu nezbytně nutném; veškeré materiály a nátěry se kterými mohou dojít zvířata  

        nebo obsluha stájí, případně krmivo, budou zdravotně nezávadné;  realizovat výsadbu dřevin podle projektu  

        sadových úprav; 

12.  Krajská veterinární správa pro JmK č.k. 2011/2237/KVSB ze dne 2.6.2011 závazné stanovisko  1) chov  

       hospodářských zvířat-výkrm kuřecích brojlerů bude splňovat poţadavky uvedené v zák. č. 246/1992 Sb., na  

       ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších změn a doplňků a  jeho prováděcí vyhlášce číslo 208/2004 Sb.,o  

       minimálních standardech o chování hospodářských zvířat ve znění pozdějších změn a doplňků;  2) chovatel při  

       kolaudaci doloţí písemný doklad o odpovídající kapacitě náhradního zdroje elektrické energie navýšenou o potřebu  

       dvou nových hal;  3) chovatel při kolaudaci doloţí výsledek laboratorního rozboru napájecí vody z vlastního  

       zdroje;  4) během výstavby nebudou na far,ě Valtrovice narušena základní protinákazová opatření;  5) v halách  

       budou v dostatečném počtu instalovány koncovky tlakové vody a elektrického proudu k připojení dezinfekčních a  

       čistících přístrojů ( WAP); 

13. Městský úřad Znojmo OŢP MUZN 42316/2011 dne 1.6.2011., v platnosti zůstávají podmínky vyjádření čj. MUZN  

 78521/2010 ze dne 22.9.2010 a č.j. MUZN 109104/2010 ze dne 26.1.2011;  pro vyprodukované mnoţství 

stájového hnoje (v rámci celé farmy), musí investor zajistit skladovací kapacity tak, aby byly v souladu 

s poţadavky vyplývajícími   s ustanovení §9 odst. 2 nař. Vlády č. 103/2003 Sb., tj. skladovací kapacita pro jeho 6-ti 

měsíční produkci;   vzhledem k tomu, ţe řešená lokalita se nachází ve zranitelné oblasti.,při realizaci navrţené 

stavby je nutné respektovat příslušná ustanovení vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj o technických 

poţadavcích na stavby  č.268/2009 Sb., a to především kapitole týkající se bezpečnosti stavby z hlediska ochrany 

vod (§50);   z výše uvedené podmínky vyplývá, ţe investor ke kolaudaci stavby doloţí doklad (atest) od materiálů 

pouţívaných na realizaci podlah v řešených  tak, aby z něho bylo zřejmé, ţe pouţité materiály zajišťující odolnost 

proti působení a průsaku hnoje a dále doloţil doklad o provedené zkoušce vodotěsnosti navrţených jímek a 

kanalizace;   před uvedením projednávaných hal do provozu bude předloţen ke schválení  ( v rámci změny 

integrovaného povolení) plán opatření pro případ havárie (dále jen havarijní plán, § 39 odst.2 vodního zákona ) 

zpracovaný dle ustanovení § 5 vyhl.č.450/2005 Sb., nebo doplněn havarijní plán původní; 

14.  Krajská hygienická stanice JMK se sídlem v Brně č.j. KHSJM 22661/2011 ze dne 2.6.2011 závazné stanovisko –   

       za podmínek, ţe hygienickému zázemí  bude zajištěn vnitřní průchod mezi stavbami hal propojovacími krčky. 

15.  ČIŢP OI Brno č.j. ČIŢP/47/OOO/1107158.001/11/BLX ze dne 19.5.2011 stanovisko-podmínkou je dodrţování   

       zásad správné zemědělské praxe a vyuţívání sniţujících technologií do krmiv a podestýlky. 

16.  Krajský úřad JMK OŢP –ZPF č.j.: JMK 55227/2011 ze dne 19.5.2011 - 1) z trvale odňaté zemědělské půdy  

provede investor v souladu s ust.  § 8 odst. 1 zákona na svůj náklad skrývku ornice a zajistí její uloţení a 

rozprostření dle bilance skrývky ornice, která je součástí přílohové části ţádosti o odnětí; 2) skrývka svrchních 

kulturních vrstev půdy bude provedena z celé odnímané plochy 21 126 m2 v mocnosti 0,25 m, tzn., ţe bude 

sejmuto cca 5 300 m3 ornice; 3) skrytá ornice bude vyuţita na ozelenění areálu a dále na pozemcích ţadatele, 

jmenovitě p.č. 5437, 5446, 5447, 5453 a 5456 všechny v k.ú. Valtrovice, za účelem zvýšení kvality písčitých a 

hlinitých půd; o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným vyuţitím, uloţením, 

ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy se vede protokol (pracovní deník), v němţ se uvádějí 

všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti vyuţívání těchto zemin, kopii 

protokolu doručí investor Měst.Ú. Znojmo, OŢP.  

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 

Obec Valtrovice, 671 28 Jaroslavice 

 

O d ů v o d n ě n í 
Dne 14.06.2011 podala DAN-MORAVIA AGRAR a.s. (IČ 25335995), Valtrovice č.p. 112, 671 28  Jaroslavice  

ţádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. 

Stavební úřad opatřením ze dne 08.07.2011 oznámil podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního 

řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Současně nařídil ústní jednání, které se uskutečnilo dne 

08.08.2011. Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, ţe v daném případě toto 

právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka a vlastníka pozemku) pouze vlastníkům 

pozemků a staveb, které mají společnou hranici se stavebním pozemkem parc. č. 237/1 a 237/44, GP 5298, 5299, 5300, 

5301, 5302, 5303, 5304 a 5305 kat. území Valtrovice. Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být 

tímto rozhodnutím přímo dotčena. Ve lhůtě do 08.08.2011, neuplatnili účastníci řízení ţádné námitky. 

V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloţenou ţádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 

stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a posoudil shromáţděná  
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stanoviska. Zjistil, ţe projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací Obce 

Valtrovice (v areálu pro zemědělskou prvovýrobu) a s podmínkami územního rozhodnutí. Stavba splňuje obecné 

technické poţadavky na výstavbu a ţe uskutečněním stavby (ani uţíváním) nejsou ohroţeny veřejné zájmy ani 

nepřiměřeně omezena či ohroţena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. 

Protoţe stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem 

uvedeným ve výroku. 

 

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, Ţerotínovo 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 kaţdý 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 uloţeno na poště, potom se za den doručení povaţuje desátý den od tohoto 

uloţení, nikoli aţ 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 uţ od jedenáctého 

dne od uloţení písemnosti na poště. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. 

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliţe do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. 

Dobu platnosti stavebního povolení můţe stavební úřad prodlouţit na odůvodněnou ţádost stavebníka podanou před 

jejím uplynutím. 

 

JUDr. Peterka Karel 

vedoucí stavebního úřadu 

 

 

 

 

 

 

Ověřená dokumentace stavby a štítek "Stavba povolena" budou stavebníkovi předány po nabytí právní moci tohoto 

rozhodnutí. 

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) 

- ţadatel: 

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

- 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, Praţská 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, OŢP, Ţerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 

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

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

Městský úřad Znojmo, OŢP, 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. 17/1 i) …2500.00 Kč  …  byl zaplacen dne 09.11.2011 stvrzenkou č. 1708. 


