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NÁVRH 

VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 

 

Zemědělské druţstvo PETŘÍN, IČ 48530441, 671 06  Starý Petřín 

(dále jen "ţadatel") podalo dne 24.5.2011 ţádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném 

územním řízení o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení. 

Stavební úřad úřadu městyse  Vranov nad Dyjí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "stavební zákon"), zveřejňuje podle § 95 odst. 2 stavebního zákona návrh výroku 

územního rozhodnutí a současně podle § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření upozorňuje, ţe proti němu mohou dotčené orgány 

podat výhrady, účastníci námitky a veřejnost připomínky, které se týkají ohroţení ochrany veřejného 

zájmu, v souladu s § 95 odst. 4 stavebního zákona do 

15 dnů ode dne zveřejnění návrhu. 

K později podaným výhradám, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou 

nahlíţet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad úřadu městyse  Vranov nad Dyjí, úřední dny Po a St 8 - 

17). 

 

Návrh výroku: 

Stavební úřad v návrhu výroku: 

I. Vydává podle § 79, 92 a 95 stavebního zákona 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 

Výstavba ţelezobetonové skladovací jímky WOLF na kejdu 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 234/2, 238/2, 238/13 v katastrálním území Šafov. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Jedná se o stavbu nové skladovací jímky WOLF na kejdu včetně přečerpávací jímky, 2 kontrolních 

šachet, zpevněné plochy se záchytnou jímkou, splaškové kanalizace a  napojení na stávající rozvod 

NN.   

- Stavba bude stavba trvalá 

 

Umístění stavby na pozemku: 

- Stavba bude umístěna ve stávajícím uzavřeném areálu Zemědělského druţstva Petřín. 

- Skladovací jímka WOLF bude umístěna na pozemku parc.č. 238/2 a 238/13 v katastrálním území 
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Šafov, a to v prostoru stávajícího nepouţívaného siláţního ţlabu, 22,662 m od stávající zemědělské 

stavby na pozemku parc.č. 134/2 v katastrálním území Šafov.  

- Vedle skladovací jímky Wolf bude na pozemku parc.č. 238/2 v katastrálním území Šafov umístěna 

přečerpávací jímka  

- Vedle skladovací jímky WOLF a přečerpávací jímky bude na pozemku parc.č. 238/2 v katastrálním 

území Šafov umístěna zpevněná plocha, jejíţ součástí bude záchytná jímka spojená s čerpací jímkou.   

 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Skladovací jímka WOLF bude mít kruhový tvar o vnějším průměru 24,50 m a vnitřním 124,00 m a 

bude částečně zapuštěna do terénu. Celková výška jímky bude 5,0 m, z toho 4,0 m budou nad úrovní 

upraveného terénu a 1,0 m po úrovní upraveného terénu. Celkový objem jímky WOLF bude                

2261 m3. Jímka bude napojena na stávající výkrm vepřů splaškovou kanalizací přes  přečerpávací 

jímku, z níţ bude kejda přečerpávána do jímky WOLF.  

- Přečerpávací jímka o objemu 30 m3 bude zapuštěna 2,20 m do terénu, 0,15 m bude vyvedeno nad 

upravený terén. Zastavěný půdorys jímky bude 7,9 x 3.60 m. Nadzemní hrana jímky bude opatřena 

bezpečnostním zábradlím.   

- Zpevněná plocha bude mít zastavěný půdorys 7,260 x 5,0 m. Plocha bude vyspádována se sklonem 

1% do středu plochy, kde bude situována záchytná jímka propojená s čerpací jímkou.  

- Rozvod elektrické energie NN pro provoz přečerpávacího systému  bude napojen na stávající rozvod 

budovy na pozemku parc.č. 234/2 v katastrálním území Šafov. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Stavbou budou dotčeny pozemky parc. č. 234/2 (napojení na NN), 238/2 (skladovací jímka Wolf, , 

přečerpávací jímka, zpevněná plocha, záchytná jímka, splašková kanalizace, NN), 238/13 

(skladovací jímka Wolf, splašková kanalizace, NN) v katastrálním území Šafov, a to pouze lokálně 

v místě umístění stavby, bez podstatného vlivu na blízké i vzdálenější okolí, tj.na sousední mezující i 

nemezující pozemky a stavby na nich. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje situační výkres 

současného stavu území v měřítku 1:500, vypracovaný na podkladě katastrální mapy, se zakreslením 

stavebního pozemku, poţadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, 

zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 

2. Prostory, kde bude docházet k manipulaci  se závadnými látkami - kejdou dle § 39 vodního zákona a 

prostory, kde budou tyto látky skladovány, budou zabezpečeny proti jejich úniku do vod 

podzemních a povrchových. 

3. Uzávěry skladovací  nádrţe musí být zabezpečeny tak, aby při jejich  případném poškození nedošlo  

k úniku závadných látek mimo zabezpečený prostor. 

4. Budoucí provozovatel objektu po jeho uvedení do provozu je povinen určit kategorie zdroje 

znečišťování a tuto skutečnost neprodleně oznámit orgánu ochrany ovzduší. 

5. Stavbu je moţné provádět jedině na základě pravomocného stavebního povolení, které vydá na 

ţádost místně a věcně příslušný stavební úřad. 

 

 

 

Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení aţ do vydání 

rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním 

rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 
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Ţadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě 

u stavby nebo pozemku, na nichţ se má záměr uskutečnit, po celou dobu zveřejnění návrhu výroku. 

 

 

 

 

Bc. Ctirad Pisk 

referent stavebního úřadu 

  

 

 

 

Tento návrh výroku územního rozhodnutí bude vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce úřadu 

městyse Vranov nad Dyjí a obecního úřadu Šafov včetně elektronické podoby, která umoţňuje 

dálkový přístup. 

 

 

 

  

 

Obdrţí: 

účastníci (dodejky) 

Zemědělské druţstvo PETŘÍN, 671 06  Starý Petřín 

Obec Šafov, Šafov 78, 671 06 Šafov 

 

dotčené správní orgány 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor ţivotního prostředí, Ţerotínovo náměstí 3/5, 601 82  Brno 

Městský úřad Znojmo, odbor ţivotního prostředí, nám. Armády 1213/8, 669 01  Znojmo 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Znojmo, Praţská 83, 669 03  Znojmo 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00  Brno 

 

ostatní (na vědomí) 

Obecní úřad Šafov, , Šafov 78, 671 06 Šafov 

 

 


