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OZNÁMENÍ 
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

RABBIT Trhový Štěpánov a.s., IČO 18622437, Sokolská 302, 257 63  Trhový Štěpánov 

(dále jen "žadatel") dne 1.11.2021 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje 
územní rozhodnutí podle § 79 a 92 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), o umístění stavby a současně 
stavební povolení podle § 78 odst. 5 a § 116 stavebního zákona, týkající se „výstavba stáje pro 
plemenné samce Kokořov" na pozemku st. p. 97, parc. č. 601/2, 601/7, p. p. k. 612/1, 612/2, 613 v 
katastrálním území Kokořov. 
 

Záměr obsahuje: 
- Modernizace farmy pro výkrm králičích brojlerů obsahuje novou halu stáje pro chov plemenných 

králičích samců nenavyšující současné stavy zvířat na farmě, kterou se pouze řeší welfáre 
chovaných zvířat a zlepšuje podmínky chovu jak pro zvířata, tak podmínky pro obsluhu. 

- Kapacita stáje: max. 350 ks plemenných samců a max. 1 zaměstnanec. 
- Hala obdélníkového půdorysu o rozměrech 31,8 x 7,8 a max. výšce hřebene 4,5 m se sedlovou 

střechou se sklonem 18° obsahující stáj, technickou místnost, laboratoř, šatnu, sprchu, chodbu a 
hnojnou koncovku včetně vnitřních rozvodů elektroinstalace, vody, kanalizace a plynu; pro halu 
bude provedeno typové silo pro uskladnění krmiv o kapacitě 5 t, o průměru 2,48 m a výšce 5,2 m; 

- zásobování elektrickou energií bude pomocí odběrného zařízení NN o délce 20,0 m ze stávající 
haly na pozemku st. p. 97 v k. ú. Kokořov, 

- zásobování vodou bude zajištěno pomocí odběrného zařízení vodovodu ø100 vedeného mimo 
budovu o délce 20,0 m ze stávající haly na pozemku st. p. 97 v k. ú. Kokořov, 

- splaškové vody budou odvedeny pomocí odběrného zařízení kanalizace DN 150 o délce 5,0 m do 
stávající jímky odpadních vod, 

- technologické kontaminované vody budou odvedeny pomocí odběrného zařízení kanalizace DN 
250 o délce 6,0 m do nově navržené jímky odpadních vod o velikosti 8,0 m3, 

- vytápění bude zajištěno pomocí plynového teplovzdušného adregátu a elektr. přímotopem, 
- připojení na plyn bude zajištěno pomocí odběrného zařízení plynovodu o délce 20,0 ze stávající 

haly na pozemku st. p. 97 v k. ú. Kokořov, 
- dešťové vody budou likvidovány pomocí odběrného zařízení DN 250 a DN 400 vedeného mimo 

budovu o celkové délce 65,0 m do stávající faremní dešťové kanalizace. 
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 Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, 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"), podle § 78a odst. 5 stavebního zákona 

o z n a m u j e 

uzavření veřejnoprávní smlouvy č.j. VŽP/4616/2021-VaL dne 22.11.2021, 

která nabyla právních účinků dne 22.11.2021. 

 

 

Poučení: 

Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na dobu 15 dnů. 
 
 
 
 

[otisk úředního razítka] 
Bc. Jaroslav Samek 

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
  
 

 
  
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový 
přístup po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .......................................... 
 
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne………………..  a sejmuto dne…………… 
 
 
 
 
 
Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu. 
 
 
 
Obdrží (dodejky): 
Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01  Nepomuk 1 
Městys Žinkovy, IDDS: 2rha99f 
 sídlo: Žinkovy č.p. 84, 335 54  Žinkovy 
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