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SDĚLENÍ
poskytnutí informace dle zák. .č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní
správy ve smyslu ustanovení § 66 a §109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění a ustanovení § 15 písm. j zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu (dále jen ZPF), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon) a ustanovení
§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní
řád),
Vám k Vaší žádosti, kterou obdržel dne 28.02.2022, o poskytnutí informace podle zák. č.
106/1999 Sb., o správním řízení, vedeném ve věci udělení souhlasu k trvalému odnětí půdy
zemědělských pozemků 668/26, 668/28, 668/59 a 668/63 v k.ú. Domašov u Brna ze ZPF, sděluje
následující informace.
Souhlas k trvalému odnětí půdy pro stavbu „Ubytovna pro zaměstnance společnosti StavounieCZ Domašov“ byl vydán správním orgánem dne 24.08.2021 v souladu s ust. § 9 odst. 8 zákona,
formou závazného stanoviska, na základě žádosti investora a po posouzení zákonem
stanovených podkladů pro odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Součástí souhlasu
k odnětí půdy bylo stanovení podmínek ochrany půdy.
Důvody, které vedly správní orgán k udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního
fondu pro uvedený záměr:
- předmětem dokumentace je projekt ubytovny včetně příjezdové komunikace, který bude
provozně navazovat na stávající výrobní areál firmy
- zamýšlený stavební záměr je umístěn v zastavěném i zastavitelném území a je v souladu
s platným územním plánem obce Domašov
- na pozemcích dotčených navrhovanou stavbou nebyly provedeny zásahy za účelem zvýšení
půdní úrodnosti (odvodnění pozemků apod.)
- pozemky nepatří mezi ohrožené erozemi a nebyla na nich realizována protierozní opatření
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na stavbou dotčených pozemcích byl proveden pedologický průzkum za účelem zjištění
skutečné mocnosti zúrodnění schopných vrstev půdy k zajištění následné ochrany těchto půd
jako kompenzace újmy na životním prostředí vzniklá trvalým odnětím půdy ze
zemědělského půdního fondu byl investorovi předepsán odvod. Odvod bude využit na
zlepšení životního prostředí.
pro výslednou částku odvodů byl použit koeficient 9 I. třídy ochrany zemědělské půdy dle
přílohy zákona o ochraně ZPF

Závazné stanovisko – souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, se stalo součástí
rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů (stavební zákon).
otisk razítka
Ing. Marta Vaníčková
odborná referentka
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