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ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 8/2011 

 

Výroková část: 

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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona 

žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), 

kterou dne 4.5.2011 podali: 

Zemědělské družstvo PETŘÍN, IČ 48530441, 671 06  Starý Petřín 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 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 

Haly pro výkrm brojlerů 
(rozšíření  stávající farmy "Křeslík" - výstavba 2 nových stájí na zelené louce o projektované kapacitě 2x50 000 ks) 

(dále jen "stavba")  

na pozemku parc. č. 6131 v katastrálním území Stálky. 

 

Popis stavby: 

Jedná se o novostavby 2 hal v uzavřeném areálu stávající farmy . Novostavby budou navazovat na 

stávající haly pro výkrm kuřat. Budou provedeny shodně s již stávajícími objekty a to jednopodlažní 

ocelové konstrukce opláštěné sendvičovými panely se sedlovou střechou.   

Členění stavby na objekty:  

Objekt č. 1 – hala 5, hala 6 

Objekt č. 2 – zpevněné plochy 

Objekt č. 3 - vodovod a kanalizace 

Objekt č. 4 – přípojka elektro 

Jedná se o novostavbu, trvalou stavbu. 

Stavba bude umístěna na pozemku p.č. 6131 v k.ú. Stálky a to ve vzdálenosti 7 m od pozemku p.č. 208 st. 

hala č. 5  a ve vzdálenosti 7 m od haly č. 5  hala č. 6. Půdorys haly 17,85x140 m, výška 5,63 m.  

Jedna hala bude sloužit pro odchov 50 000 ks brojlerů do stáří 5 týdnů. 

Celková plocha stavby: 6773 m2, zpevněná plocha asfaltová 820 m2, zpevněná plocha betonová 963 m2, 

zastavěná plocha budovy 2495x2=4990 m2. 

Opěrná zídka v délce 13,5 m, výška 0,8-1,8 m (zpevnění břehu), provedena z betonových bednících dílců, 

které budou zality betonem. 

Pro potřeby stájí bude vybudována nová vodovodní přípojka ze stávajícího vodojemu.  Splašková 

kanalizace bude napojena na areálovou splaškovou kanalizaci, která končí v betonové šachtě za halou č. 

4. Za halou č. 6 bude kanalizace ukončena novou betonovou  šachtou. Kanalizace dešťová bude rovněž 

napojena na areálovou dešťovou kanalizaci, která je vedena pod halami a je ukončena betonovou skruží 
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za halou  č. 4. Dešťové vody spadlé na plochu střechy budou svedeny podélnými betonovými žlaby ke 

vpustím. Areálová dešťová kanalizace je přes požární nádrž zaústěna do Křeslického potoka (stávající). 

Elektrická energie je přivedena zemním kabelem z areálové rozvodny NN. Vytápění bude zajištěno 

teplovzdušnými agregáty na plyn – propan butan. V každé hale budou umístěna 4 topidla každé o výkonu 

100 kW. Stanice propanbutanu a rozvod je stávající v areálu. Dopojení do haly provedeno podzemní 

přípojkou. Větrání hal je nucené pomocí elektrických ventilátorů.  

  

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

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

stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 

umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 

sousedních staveb. 

2. Stavba vyžaduje stavební povolení dle § 109 a násl. stavebního zákona. Náležitosti žádosti o stavební 

povolení  stanovuje § 110 stavebního zákona a § 4 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. 

3. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude vypracována oprávněnou osobou v souladu s § 

159 odst. 2 stavebního zákona. Rozsah a obsah projektové dokumentace je stanoven dle ust. § 2 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci  staveb – v příloze č. 1 k této vyhlášce. 

4. Pro vyprodukované množství statkového hnoje musí investor zajistit skladovací kapacity tak, aby 

byly v souladu s požadavky vyplývajícími s ustanovení § 9 odst. 2 nař. vlády č. 103/2003 Sb., tj. 

skladovací kapacita pro jeho šestiměsíční produkci, vzhledem k tomu, že řešená lokalita se nachází ve 

zranitelné oblasti. Nelze souhlasit s konstatováním, že veškerá produkce hnoje v období, kdy tento 

nelze aplikovat na pole, bude skladována na zemědělských pozemcích.  

5. Při realizaci navržené stavby je nutné respektovat příslušná ustanovení vyhlášky Ministerstva pro 

místní rozvoj o technických požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb., a to především v kapitole týkající 

se bezpečnosti staveb z hlediska ochrany vod (§50). 

6. Z výše uvedené podmínky vyplývá, že investor ke kolaudaci stavby doloží doklad (atest) od materiálů 

použitých na realizaci podlah v řešených halách tak, aby z něho bylo zřejmé, že použité materiály 

zajišťují odolnost proti působení a průsaku hnoje. V rámci změny integrovaného povolení. 

7. Před uvedením projednávaných hal do provozu bude předložen 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., jehož součástí mimo jiné bude 

ve smyslu ustanovení § 9 nař. vlády č. 103/2003 Sb., i uvedení míst, kde budou skladována na  

zemědělských pozemcích  statková hnojiva. Před předložením ke schválení bude havarijní plán 

odsouhlasen správcem Křeslického potoka (LČR, oblastní správa toků, Brno) 

8. S odpady, které budou vznikat při realizaci stavby, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence všech 

vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve 

znění pozdějších právních předpisů. Její kopie, včetně dokladů o předání odpadů oprávněným 

osobám, bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce. Pokud budou v rámci stavby vznikat 

nebezpečné odpady (např. 15 01 10 – obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné), musí mít realizační firmy před zahájením prací platný souhlas k nakládání 

s nebezpečnými odpady dle § 16 odst. 3 zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech, vydaný místně příslušným 

orgánem státní správy, jímž je Odbor životního prostředí  Měú Znojmo jako orgán obce s rozšířenou 

působností, případně OŽP KÚ Jihomoravského kraje.  

9. Napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu bude řešeno samostatným řízením. Užívání stavby 

nebude povoleno pokud nebude vybudována obchvatová komunikace obce Stálky (napojení stavby 

na veřejnou dopravní infrastrukturu).  

10. Obchvat obce Stálky bude vybudován do konce roku 2011. 

11. Hnůj se bude skladovat ve vzdálenosti od středu obce Stálky  minimálně 1 km. 

12. Hnůj se bude v katastru obce Stálky  na polích zaorávat, ne pouze diskovat.  

13. Podmínky  hygienické, požární ochrany, CO apod. jsou dány příslušnými předpisy a normami ČSN. 

14. Podmínky správců technické infrastruktury budou citovány ve výroku stavebního povolení (nadzemní 

vedení VN). 
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Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Zemědělské družstvo PETŘÍN, 671 06  Starý Petřín 

Obec Stálky, Stálky 5, 671 06  Stálky 

 

Odůvodnění: 

Dne 4.5.2011 podal žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí (o umístění výše uvedené stavby). 

V souladu s ustanovením § 87 stavebního zákona stavební úřad oznámil zahájení územního řízení  

účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona a dotčeným orgánům. K projednání žádosti 

současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 7.6.2011, o jehož výsledku byl 

sepsán protokol. Žadatel byl zároveň vyzván, aby bezodkladně zajistil na pozemku, na němž se má záměr 

uskutečnit, vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal  žádost o vydání územního rozhodnutí.  

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací Obce Stálky, schválenou 

zastupitelstvem obce Stálky dne 6.6.2003, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou 

obce Stálky č. 1/2003, účinnou od 8.7.2003, změněného změnou č. 2 ÚPO Stálky, kterou zastupitelstvo 

obce Stálky vydalo dne 29.5.2009 a která nabyla účinnosti dne 14.6.2009, změněn změnou č. 3 ÚPO, 

kterou zastupitelstvo obce Stálky vydalo dne 28.8.2009 s účinností od 12.9.2009. 

Umístění stavby  vyhovuje obecným požadavkům na využívání území stanoveným vyhláškou č. 

501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území v platném znění.  

Stanoviska sdělili: 

- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Znojmo, ze dne 29.4.2011 pod ev.č. HSBM-

10-130-4/7-OPR-2011 

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám.3/5, Brno – stanovisko 

orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru na lokality soustavy Natura 2000 

ze dne 9.3.2011 pod č.j. JMK 33503/2011, spis. zn.: S-JMK 33503/2011 OŽP/Tk (nemůže mít významný 

vliv)  

- Městský úřad Znojmo, odbor dopravy – sdělení ze dne 4.5.2011 pod č.j. MUZN 29640/2011 

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, Brno ze dne 

27.5.2011, č.j. JMK 58921/2011, sp.zn.: S-JMK 58921/2011 OŽP/He ( souhlasné závazné stanovisko dle 

ust. § 17 odst. 1 písm.b) zákona č. 86/2002 Sb. znečišťování ovzduší)  

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, Brno ze dne 

26.5.2011 pod č.j. JMK 55918/2011, spis. zn.: S-JMK 55918/2011 OŽP/Br (závěr zjišťovacího řízení ve 

smyslu ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů – uvedený záměr nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů). 

- Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj – závazný posudek ze dne 14.4.2011 pod značkou: 

CZ11-S62121-069/11 pod č.j. 2011/1530/KVSB 

- Vyjádření ke stavbě  - Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí ze dne 6.5.2011 pod č.j. MUZN 

31967/2011   

- Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí ze dne 6.6.2011 pod č.j. MUZN 45054/2011 – závazné 

stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ze dne 7.6.2011 (při místním šetření) 

pod č.j. KHSJM 19134/2011/ZN/HOK, spis.zn.: S-KHSJM 00135/2011  

Žádost byla dále doložena (i v průběhu řízení) těmito doklady, vyjádřeními a stanovisky: 

- Výpis z obchodního rejstříku  

- Doklad o vlastnictví pozemku 

- Informace o sousedních parcelách 

- Kopie katastrální mapy 

- Dokumentace  

- Obec Stálky – ze dne 18.4.2011 (výňatek z usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Stálky) 
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- Vyjádření - Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště Brno ze dne 13.4.2011 pod č.j. ZVHS 

ÚPB/1731/11 

- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 

13.4.2011 pod č.j. 55302/11 – nedojde ke střetu 

- Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) v provozování E.ON Česká republika, 

s.r.o. a podmínkách práce v jeho blízkosti. ze dne 6.6.2011 (nadzemní vedení  VN).  

- Doklad o zaplacení správního poplatku 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

E.ON  Česká republika s.r.o., Ing. Josef Kolář, Česká republika - Pozemkový fond České republiky 

 

Při vymezování okruhu účastníků řízení stavební úřad dospěl k závěru, že toto právní postavení přísluší 

v souladu s § 85 odst. 1 stavebního zákona žadateli  Zemědělské družstvo PETŘÍN, obci, na jejímž území 

má být požadovaný záměr uskutečněn  Obec Stálky. Účastníkem územního řízení dle § 85 odst. 2 

stavebního zákona dále jsou: Pozemkový fond České republiky  – vlastník pozemku p.č. 6131 na kterém 

bude stavba umístěna (vlastník pozemku do 6.6.2011), od 7.6.2011 vlastníkem pozemku  Ing. Josef Kolář  

- stavební úřad si tuto skutečnost ověřil  výpisem  z katastru nemovitostí na základě dálkového přístupu a 

doložených smluv.  

Účastníky řízení jsou dále  vlastníci (správci) sítí technické infrastruktury, které se nachází   v zájmovém   

území stavby E.ON  Česká republika s.r.o., a dojde k jejich střetu s umisťovanou stavbou.  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a 

stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 

správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu 

úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též 

speciálnímu stavebnímu úřadu. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 

stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

 

 

 

 

 

Marie Mynaříková 

vedoucí stavebního úřadu 
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Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a/ ve výši 

1000,- Kč byl zaplacen dne 7.6.2011. 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Úřadu městyse Vranov nad Dyjí, 

Obce Stálky a elektronické úřední desce.  

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí ( potvrzení o zveřejnění provede ÚM Vranov 

nad Dyjí, Obec Stálky ) 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Zemědělské družstvo PETŘÍN, 671 06  Starý Petřín - DS 

Obec Stálky, Stálky 5, 671 06  Stálky - DS 

dotčené správní úřady – jednotlivě, doporučeně prostřednictvím datové schránky 

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

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82  Brno 

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

Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj, Palackého třída 174, 612 38  Brno 

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

Městský úřad Znojmo odbor dopravy, Nám. Armády 1213/8, 669 01  Znojmo 

Policie České republiky územní odbor Znojmo, dopravní inspektorát, Pražská 59, 670 20  Znojmo 

Další účastníci řízení dle § 85 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., prostřednictvím veřejné vyhlášky 
E.ON  Česká republika s.r.o., Rooseveltova 8, 669 02  Znojmo  

Česká republika Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha 

Ing. Josef Kolář, Lovčovice 15, 675 31  Lovčovice    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


