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USNESENÍ
Výroková část:
ZUCCA a.s., IČO 28350600, 671 54 Boskovštejn 1, kterou zastupuje agriKomp Bohemia s.r.o.,
IČO 27676030, 664 47 Střelice 756 (dále jen "stavebník" ) dne 20.2.2019 podal žádost o dodatečné
povolení stavby : Stavební úpravy Bioplynové stanice Velký Karlov na pozemku st. p. 708/2, 869 v
katastrálním území Hrádek u Znojma.
Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby jako příslušný stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle
§ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
I. podle ustanovení § 39 odst. 1zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“)
určuje lhůtu pro doplnění žádosti o údaje a podklady do 31.8.2020
v rozsahu dle výzvy vydané stavebním úřadem Městského úřadu Znojmo pod č.j. MUZN 81890/2020 ze
dne 18.06.2020.
II. a podle §64 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 111 odst. 3 stavebního zákona
přerušuje
řízení o dodatečném povolení stavby:
Stavební úpravy Bioplynové stanice Velký Karlov na pozemku st. p. 708/2, 869 v katastrálním území
Hrádek u Znojma ( dále jen stavba) .
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu, podle § 27 odst. 1, písm. a) zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
ZUCCA a.s., 671 54 Boskovštejn 1
Odůvodnění:
Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby. Jedná se o změnu dokončené
stavby Bioplynová stanice Velký Karlov. Stavba se dělí na tyto stavební objekty:
A.
Kombinovaný fermentor – Ze stávající nádrže na digestát byl vybudován nultý fermentor. Jedná
se o ocelovou kruhovou nádrž o průměru 27 m, výšce 8,3 m a objemu 4500 m3. Nově je provedeno
zastřešení nádrže, dodatečné zateplení stříkanou PUR izolací, které je opatřeno ochranným nástřikem. Ve
spodní části probíhá fermentace vstupních surovin a vyvíjení bioplynu, který je jímán v horní části
nádrže. Celkový pracovní objem činí 4 500 m3, objem plynojemu pak 2 300 m3.
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B.
Dávkovací hala - V dávkovací hale je odstraněna technologie a snížená podlaha je zasypána a
dobetonována tak, že vznikla jedna výšková úroveň podlahy. V zadní části haly je zřízena jímka pro
zachytávání úkapů a vody použité pro oplach technologie.
C.
Strojovna kogeneračních jednotek - Strojovna byla stavebně i technologicky upravena pro
umístění nových kogeneračních jednotek. Strojovna kogenaračních jednotek slouží k výrobě elektrické a
tepelné energie v kogeneračních jednotkách spalováním bioplynu. Vzniklé odpadní teplo bude využito v
budoucí sušárně.
Stavební úřad při výkonu stavebního dozoru zjistil, že stavebník provedl stavbu bez rozhodnutí nebo
opatření stavebního úřadu, a proto dne 20.02.2019 zahájil řízení podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního
zákona o nařízení odstranění stavby. Stavebník dne 13.8.2019 v průběhu místního šetření potvrdil žádost
o dodatečné povolení stavby. Vzhledem k tomu, že stavebník předložil podklady ve stejném rozsahu jako
k žádosti o stavební povolení, stavební úřad podle § 129 odst. 2 stavebního zákona přerušil řízení o
odstranění stavby a vedl řízení o podané žádosti. Stavební úřad vydal dne 7.11.2019 pod spis.zn. SMUZN
Výst.7736/2019-Ka rozhodnutí, kterým stavebníkovi stavbu dodatečně povolil. Proti citovaném
rozhodnutí stavebního úřadu se odvolal účastník řízení. V rámci odvolacího řízení vydal Krajský úřad dne
11.5.2020 pod č.j. JMK 64354/2020 výše uvedené rozhodnutí zrušil a věc vrátil stavebnímu úřadu
k novému projednání.
Stavební úřad zjistil, že žádost o dodatečné povolení stavby neobsahovala požadované náležitosti, proto
stavebníka dne 18.6.2020 vyzval k doplnění žádosti a odstranění nedostatků žádosti o dodatečné
povolení stavby, stanovil lhůtu pro doplnění žádosti a odstranění nedostatků žádosti a dne 30.6.2020
rozhodl o přerušení řízení o dodatečném povolení stavby.
Stavební řad vzal v úvahu všechny uvedené skutečnosti a dospěl k závěru, že pro úkon odstranění
nedostatků žádosti prostřednictvím jejího doplnění je třeba stanovit ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1
správního řádu lhůtu, neboť tato není stanovena zákonem. Lhůta je stanovena přiměřeně vzhledem k
projednávanému záměru a je uvedena ve výzvě k doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí, tj. do
31.8.2020.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Spolek za ŽP Velkého Karlova, z.s, Obec Hrádek, Obec Velký Karlov, Městský úřad Znojmo, odbor
životního prostředí, Krajský úřad JmK, odbor životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí,
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrovaná prevence
Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu, Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5
podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.
„ otisk úředního razítka „
Bc. Tomáš Kapinus v.r.
referent odboru výstavby
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Znojmo a na
elektronické úřední desce a na úřední desce Obecního úřadu Hrádek a Velký Karlov

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Na elektronické úřední desce vyvěšeno dne……………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
ZUCCA a.s., IDDS: 6hdegrh
agriKomp Bohemia s.r.o., IDDS: esijs9u
Spolek za ŽP Velkého Karlova, z.s, IDDS: h34byry
Obec Hrádek, IDDS: f6qaz6e
Obec Velký Karlov, IDDS: swva289
Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády č.p. 1213/8, 669 02 Znojmo 2
Krajský úřad JmK, odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq
Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrovaná prevence,
IDDS: 9gsaax4

