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VÝROBA KRMIV spol.s.r.o. , IČO 26174898, Hostýnská 520/14, 108 00 Praha

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VÝZVA  KE  ZJEDNÁNÍ NÁPRAVY

Obecní úřad Vrdy, stavební úřad (dále jen stavební úřad), jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 
odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění (dále jen stavební zákon), provedl dne 16.5.2016 kontrolní prohlídku na  

na rozestavěné stavbě ,,stavební úpravy tří hal“ ve stávajícím areálu Drůbežárny Vrdy- Skovice na 
pozemcích k.ú.Vrdy a Žleby, u kterých je nově navrhováno využití jako sklady  - uskladnění zemědělské 
techniky, sena a slámy. 

Při kontrolní prohlídce stavební úřad zjistil, že

 ve  dvou halách jsou naskladněna kuřata, a haly jsou tak užívány bez kolaudace k jinému účelu, než 
k jakému je vydáno dodatečné povolení.

Při kontrolní prohlídce byl sepsán protokol a stavebním úřadem pořízena fotodokumentace.

Kontrolní prohlídka byla provedena za přítomnosti pana ing.Červenky zástupce vlastníka a stavebníka, za 
účelem prošetření ústních podnětů od pana starosty Antonína Šindeláře a paní MVDr.Ivy Táborské z Krajské 
veterinární správy, ve kterém stavební úřad upozorňují na to, že ve dvou halách jsou naskladněny kuřata, a 
haly jsou užívány bez kolaudace.

Pan ing.Červenka při kontrolní prohlídce, na obhajobu oprávněnosti současného užívání – naskladnění kuřat
předložil fotokopie vydaných rozhodnutí z roku 1968, kterým byly Státnímu statku Čáslav povoleny do
užívání původní haly, dnes již neexistující.

Stavební úřad podle § 134 odst. 2 stavebního zákona

v y z ý v á

vlastníka stavby, aby  ve lhůtě do  7.6.2016 – sjednal nápravu a ukončil činnost provozovanou ve dvou 
halách (naskladnění kuřat) bez kolaudace.

O provedení zjednání nápravy písemně informujte stavební úřad.
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Poučení:

Neodstranění závady zjištěné při kontrolní prohlídce stavby ve lhůtě stanovené ve výzvě stavebního úřadu 
podle § 134 odst. 2 stavebního zákona je správním deliktem podle § 180 odst. 2 písm. i) stavebního zákona, 
za který lze uložit pokutu do 200 000 Kč.

Nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, vydá stavební úřad rozhodnutí, kterým zjednání nápravy 
nařídí, a zároveň s vlastníkem stavby zahájí řízení o správním deliktu.

  
  

Jindřich Martinec
vedoucí stavebního úřadu

Obdrží:

VÝROBA KRMIV spol.s.r.o. , IČO 26174898, Hostýnská 520/14, 108 00 Praha,IDS:ytibhp6 – stavebník,  

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj, Černoleská 1929, 256 38 Benešov, IDS:wx98b5p,

Obec Vrdy, Smetanovo nám. 28, 285 71 Vrdy,

Obec Žleby, Zámecké nám. 67, 285 61 Žleby, IDS: g6xa99q,

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu min. 15 dnů, 15. den je posledním dnem 
oznámení.
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