KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor ţivotního prostředí a zemědělství
Ţiţkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Číslo jednací: KUJI 60712/2015 OZPZ 1981/2015 Fr

Rozhodnutí
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:
Výstavba stáje a haly pro ustájení skotu, k.ú. Havlíčkova Borová
Bod 1.5, kategorie II

Zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat s kapacitou od
50 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg ţivé hmotnosti
/záměry neuvedené v kategorii I/)

Kapacita (rozsah) záměru: 36 ks býků a 39 ks krav a telat, tj. 96,6 dobytčích jednotek
Umístění záměru:

kraj: Vysočina
obec: Havlíčkova Borová
k. ú.: Havlíčkova Borová

Oznamovatel – účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
též „správní řád“):
Radoslav Tonar, Pivovarská 265, 582 23 Havlíčkova Borová, IČO 46440763
Zpracovatel oznámení:
Ing. Jiří Havel, Dolní 21/5, 591 01 Ţďár nad Sázavou (drţitel autorizace dle § 19 odst. 1 zákona)
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Rozšíření stávající kapacity (40 ks skotu je chováno v objektu čp. 12 situovaném v intravilánu
městyse Havlíčkova Borová) spočívající ve výstavbě stáje a haly mimo zastavěné území na tzv.
„Tonerově dvoře“, coţ přispěje ke sníţení imisní zátěţe v centrální části obytné zástavby

městyse (ustájení v nových objektech má nahradit ustájení stávající ve starém objektu čp. 12
v Havlíčkové Borové). Celková kapacita chovaného skotu bude 96,9 dobytčích jednotek (stáj je
navrţena na chov na hluboké podestýlce s vyhrnováním hnoje na hnojnou koncovku s odvozem
na stávající polní hnojiště).
Není známo, ţe by spolu s navrţenou novostavbou stáje a haly pro ustájení skotu byly
v Havlíčkově Borové v současné době projednávány jiné záměry s významným vlivem na ţivotní
prostředí dle zákona o posuzování vlivů na ţivotní prostředí.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Stáj o rozměrech 50,76 x 13,44 m a výšce 6,15 m bude členěna na kotce, technologickou
chodbu, nastýlací chodbu a rampy. Ustájení bude volné na spádovém loţi s vysokou
podestýlkou. Vyhrnování chlévské mrvy je uvaţováno strojně. Větrání stáje bude přirozené.
Provoz stáje bude zabezpečen zakládáním krmiva v balících na plochu krmiště traktorem s
předním zvedacím zařízením. Odklizení chlévské mrvy z krmiště bude řešeno shrnováním
traktorem s radlicí na hnojnou koncovku, kde bude naloţena do kontejneru a převezena na polní
hnojiště. Lehárna s klidovým prostorem pro telata bude provozována na spádovém loţi s
vysokou podestýlkou s jejím odklizem po ukončení ustájení v jarních měsících obdobným
způsobem jako odkliz z krmiště.
Hala o rozměrech 56 x 22,8 m a výšce 9,73 m bude členěna na část pro zemědělské stroje
(garáţ, sklad pesticidů, sklad zemědělských strojů), zázemí pro zemědělce a zázemí pro
správce objektu.
Pro vnitrofaremní dopravu jsou navrţeny obsluţné komunikace s nezpevněným povrchem.
Přístup k objektům bude novým sjezdem z místní komunikace.
Z hlediska § 4 odst. 1 písm. c) zákona se jedná o záměr uvedený v příloze č.1, kategorii II, bodě
1.5 zákona (zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat s kapacitou od 50 dobytčích
jednotek /1 dobytčí jednotka = 500 kg ţivé hmotnosti /záměry neuvedené v kategorii I/)
V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehoţ cílem bylo zjištění, zda záměr
můţe mít významný vliv na ţivotní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným
úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl dle § 22 písm. a) zákona Krajský úřad Kraje Vysočina
(dále téţ „příslušný úřad“), který na základě informací uvedených v oznámení záměru,
písemných vyjádřeních k oznámení a zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu rozhoduje dle § 7
odst. 6 zákona, ţe záměr
„ Výstavba stáje a haly pro ustájení skotu, k.ú. Havlíčkova Borová “
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Odůvodnění:
1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení
zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu
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Vlivy na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí a obyvatelstvo nebudou významné s ohledem na
charakter záměru (stáj bude k chovu skotu vyuţívána pouze v průběhu zimního období,
maximálně na 5 měsíců) a jeho lokalizaci v území. Vlivy na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí
a veřejné zdraví nebyly v oznámení záměru vyhodnoceny jako negativní, které by nadměrně , tj.
nad rámec platných limitů, ovlivňovaly okolí záměru. Na základě oznámení a vyjádření
k oznámení lze konstatovat, ţe intenzita zásahů do sloţek ţivotního prostředí nebude významná
natolik, aby vlivy související se záměrem nemohly být dořešeny v následných samostatných
řízeních vedených podle „sloţkových zákonů zejména na úseku vodního hospodářství
(schválení havarijního plánu vodoprávním úřadem). Vlivy na zájmy chráněné zákonem č.
100/2001 Sb. jsou jednoznačně určeny a není tedy třeba je v dalším procesu o posuzování vlivů
na ţivotní prostředí upřesňovat.
I. Charakteristika záměru
Výstavba stáje k ustájení 75 ks skotu a obsluţné haly. Ustájení v novém objektu má nahradit
ustájení 40 ks skotu v nevyhovujícím objektu č.p. 12 v centru městyse Havlíčkova Borová.
V nové stáji bude uplatněna technologie volného ustájení na hluboké podestýlce s mobilním
systémem krmení, stlaní a odklízení chlévské mrvy. Oznamovatel v současné době hospodaří
na dostatečné výměře orné půdy cca (80,12 ha).
Ve fázi výstavby lze předpokládat odpady druhu zemina a kamení, dále téţ beton, obaly, plasty
apod. Ve fázi provozu lze předpokládat vznik odpadů např. zářivky a jiný odpad obsahující rtuť,
směsný komunální odpad. Mimo reţim zákona o odpadech jsou statková hnojiva jako vedlejší
produkt ţivočišné výroby (ročně bude produkováno 1127 t chlévské mrvy), která bude před
aplikací na pozemky dočasně deponována na polních hnojištích schválených havarijním
plánem. Kromě aplikace hnoje (katastrální území Havlíčkova Borová je zařazeno mezi zranitelné
oblasti dle nařízení vlády č. 262/2012 Sb.) můţe ke znečišťování ţivotního prostředí docházet
v důsledku běţné havárie dopravního, manipulačního prostředku s únikem provozních kapalin.
Riziko havárie představuje téţ poţár či likvidace zvířat z důvodu nebezpečné nákazy. Většině
moţných rizik lze předejít pravidelnou kontrolou jímek, ploch pro skladování, deponování hnojiv
a udrţováním dopravních prostředků v dobrém technickém stavu.
II. Umístění záměru
Oba objekty budou vybudovány na místě demolice objektu drůbeţárny bývalého JZD Havlíčkova
Borová na pozemku p.č. dle KN st. 569 v k.ú. Havlíčkova Borová. Příjezd k objektům bude
realizován přes pozemek p.č. 5242 v k.ú. Havlíčkova Borová.
Dle údajů Českého statistického úřadu má městys Havlíčkova Borová katastrální výměru 2282
ha, počet obyvatel 973. Po provedeném přepočtu na plochu 1 km2 byla zjištěna hustota
zalidnění 43 obyvatel/km2. Dle údajů Českého statistického úřadu je tato hustota pod průměrnou
hustotou zalidnění v ČR, která je 133 obyvatel/km2. Nejedná se tedy o území hustě zalidněné.
Dle stanoviska příslušného stavebního úřadu je záměr přípustný z hlediska územního plánu
Havlíčkova Borová (závazné stanovisko Městského úřadu Přibyslav, odboru výstavby ze dne
1. 7. 2015).
Významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných
lokalit na území CHKO Ţďárské vrchy byl ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
vyloučen stanoviskem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa
CHKO Ţďárské vrchy vydaným dne 19. 3. 2015 pod čj. 01080/ZV/15.
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Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci lze vyloučit potenciálně významné vlivy
přesahující státní hranice.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
včetně úvah pro hodnocení zásad dle přílohy č. 2 k zákonu
Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů
Z hlediska pachové zátěţe lze s ohledem na lokalizaci nejbliţší chráněné zástavby (objekt na
p.č. st. 467) vzdálené více neţ 150 m od plánované stáje předpokládat, ţe nebude docházet
k obtěţování zápachem, coţ bylo dokladováno výpočtem ochranného pásma. Rušivé vlivy
související s posuzovaným záměrem lze rozdělit na vlivy působící v období výstavby a na vlivy
působící v období provozu. Vlivy z výstavby nebudou z hlediska emisí z dopravy znamenat
významné riziko pro obyvatele. Výkopové práce, terénní úpravy způsobí zvýšení prašnosti, které
bude krátkodobé, stejně jako působení hluku po dobu výstavby. Zde lze uplatnit organizační a
technická opatření, např. jak v oznámení uvedeno provádět veškerou stavební činnost pouze
v denní době, v průběhu výstavby udrţovat bezprašné povrchy příjezdných komunikací. Za
negativní vliv lze označit navýšení obsluţné dopravy související s provozem zemědělského
areálu (předpokládá se pravidelná doprava krmiva, steliva 2 x denně, nepravidelná jízda do haly
1 x denně).
Vlivy na ovzduší a klima
Vzhledem k celkové roční emisi amoniaku pod 5 t (1,323 t/rok) není záměr zařazen mezi
vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší a nejsou pro něj stanoveny ţádné
podmínky provozu. Vliv zápachu spojeného s chovem hospodářských zvířat lze eliminovat
správným udrţováním hluboké podestýlky ve stáji (pravidelné přistýlání stelivové slámy) a
správným postupem při odvozu hnoje na schválená polní hnojiště a jeho následné aplikaci na
zemědělské pozemky (hnůj bude vyhrnován na hnojnou koncovku a odváţen na polní hnojiště).
Emise z dopravy nebudou mít významný vliv na kvalitu ovzduší.
Vlivy na hlukovou situaci a event.. další fyzikální a biologické charakteristiky
V objektu stáje se nenachází ţádný zdroj hluku. Větrání stáje bude přirozené. Komunikační
napojení na silnici III. třídy procházející městysem bude po cestě podél zástavby rodinných
domů, která vede na hranici intravilánu ve větší vzdálenosti od obytné zástavby městyse.
V období výstavby dojde k nárůstu dopravy, zejména v souvislosti dovozem betonových směsí.
Bude se však jednat o krátkodobé působení, při němţ se předpokládá dodrţování hygienických
limitů.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Zásobování vodou bude zajištěno z veřejného vodovodu městyse. Odpadní vody z objektu haly
budou svedeny do jímky na vyváţení o obsahu 10 m3. Sráţkové vody ze střech (1959 m2)
budou svedeny do vsakovacích objektů na pozemku stavebníka. Vzhledem k technologii
ustájení na hluboké podestýlce s pravidelným přistýláním slámy, kam se vsákne močůvka,
nebudou vznikat technologické odpadní vody. Splaškové odpadní vody nebudou ve stáji vznikat.
Před uvedením stavby do provozu bude zpracován havarijní plán
Vlivy na půdu
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Záměr bude realizován na pozemcích, které nejsou součástí zemědělského půdního fondu
(zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha). Záměrem nejsou dotčeny pozemky určené
k plnění funkcí lesa.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V území dotčeném stavbou se nenachází chráněná loţisková území, poddolovaná území či
dobývací prostory.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Výstavbou nebudou dotčeny lokality zvláště chráněných druhů rostlin a ţivočichů. Záměr se
nenachází na území ţádné evropsky významné lokality. Stavba je navrţena ve III. zóně
odstupňované ochrany přírody CHKO Ţďárské vrchy, nezasahuje do maloplošných zvláště
chráněných území. Záměr není navrţen na území přírodního parku, nekoliduje s prvky
územního systému ekologické stability, nedotýká se významných krajinných prvků.
Vlivy na krajinu
Na území CHKO Ţďárské vrchy bude stavbou a provozem dotčen pouze sídelní útvar
Havlíčkova Borová. Výstavbou nebudou dotčeny I. a II. zóny odstupňované ochrany CHKO
Ţďárské vrchy. Záměr bude realizován na místě demolovaného objektu drůbeţárny na ploše,
která je z hlediska územního plánu určena pro zemědělskou prvovýrobu. K umístění a povolení
stavby bylo z hlediska ovlivnění krajinného rázu vydáno souhlasné závazné stanovisko orgánem
ochrany přírody s tím, ţe realizací tmavého oplechování i střešních krytin a pohledovým
odcloněním výsadbou v nejvíce exponovaném JV a SV pohledu dojde k eliminaci negativního
působení v obrazu sídla a zapojení do krajinného rámce.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V moţném dosahu vlivů posuzovaného staveniště se nenachází ţádné významné
architektonické či historické památky ani archeologická naleziště, jeţ by mohly být výstavbou a
provozem ohroţeny.
2. Úkony před vydáním rozhodnutí
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor ţivotního prostředí a zemědělství obdrţel dne 29. 7. 2015
oznámení záměru „Výstavba stáje a haly pro ustájení skotu, k.ú. Havlíčkova Borová“, které
podal oznamovatel p. Radoslav Tonar, Pivovarská čp. 265, 582 23 Havlíčkova Borová (IČO
46440763). Dopis o zahájení zjišťovacího řízení byl spolu s oznámením rozeslán dne 31. 7.
2015 pod čj. KUJI 53067/2015 OZPZ 1981/2015 Fr. Oznámení bylo zveřejněno na internetu
v informačním systému EIA (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS789) a informace o něm
byla zveřejněna dle § 16 zákona na úředních deskách: Kraje Vysočina 5. 8. 2015, Městyse
Havlíčkova Borová 5. 8. 2015. Veřejnost a dotčená veřejnost se k oznámení záměru nevyjádřila.
3. Podklady pro rozhodnutí
Oznámení zpracované v červnu 2015 dle přílohy č. 3 k zákonu Ing. Jiřím Havlem (drţitel
autorizace dle § 19 odst. 1 zákona). Vyjádření uvedená v bodu 4.
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4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího
řízení
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Ţďárské vrchy
vydala vyjádření dne 17. 8. 2015, čj. 02901/ZV/2015
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor ţivotního prostředí vydal vyjádření dne 24. 8. 2015, čj.
OŢP/2231/2015/HO
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě vydala vyjádření dne 12. 8. 2015,
zn. KHSV/16052/2015/JI/HOK/Bry
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina vydala vyjádření dne 7. 8.
2015, čj. SVS/2015/081673-J
Česká inspekce ţivotní prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod vydala vyjádření dne 19.
8. 2015, zn. ČIŢP/46/IPP/1511096.002/15/HZH.
Povodí Vltavy, s.p. vydalo vyjádření dne 11. 8. 2015, zn. 41832/2015-242-Gá
5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Ţďárské vrchy ve
vyjádření uvedla, ţe nepříznivé vlivy posuzovaného záměru nepřekračují ekologickou únosnost
území a neznamenají ohroţení ţivotního prostředí. Správa CHKO Ţďárské vrchy nepovaţuje za
nutné záměr posoudit dle zákona o posuzování vlivů na ţivotní prostředí.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor ţivotního prostředí (dále jen MěÚ OŢP Havlíčkův Brod) se
vyjádřil bez připomínek. Souhrnné vyjádření zahrnuje vyjádření orgánu ochrany přírody a
krajiny, vodoprávního úřadu, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, orgánu státní
správy lesů, orgánu odpadového hospodářství, orgánu ochrany ovzduší. MěÚ OŢP Havlíčkův
Brod nepoţadoval záměr dále posuzovat dle zákona, uvedl, ţe postačí ošetřit vliv záměru na
ţivotní prostředí v následně vedených správních řízeních (např. územní a stavební řízení).
Závěrem svého vyjádření upozornil na souhrnné vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení této
stavby, které vydal dne 21. 4. 2015 pod čj. OŢP/1295/2015/Km s tím, ţe pokud by došlo
k úpravě či doplnění projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, poţaduje ji předloţit
znovu k souhrnnému vyjádření.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě uvedla, ţe nepoţaduje záměr
projednat dle zákona.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Česká inspekce ţivotního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod na základě stanovisek
oddělení odpadového hospodářství, oddělení ochrany vod, oddělení ochrany přírody, oddělení
ochrany ovzduší uvedla, ţe nepoţaduje pokračování procesu EIA, dílčí připomínky budou
řešeny v navazujících správních řízeních.
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Oddělení odpadového hospodářství ve stanovisku uvedlo, ţe nemá zásadních připomínek.
Doporučuje opravit názvy druhů odpadů vznikajících při výstavbě kat. č. 170504 a 170904.
Upozorňuje, ţe dle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., nepodléhá souhlasu shromaţďování a
přeprava nebezpečných odpadů. Inspekce dále upozorňuje, ţe pouţité zářivky je nutno předávat
v reţimu zpětného odběru a také, ţe přebytečnou zeminu lze vyuţít mimo místo stavby na
povrchu terénu, pokud bude splňovat poţadavky na obsah škodlivin v odpadech stanovených
v příloze č. 10 vyhl. č. 294/2005 Sb. Nepoţaduje pokračování v procesu EIA.
Vypořádání:
Připomínka odkazuje na legislativu v oblasti odpadového hospodářství (mj. zařazování dle vyhl.
č. 381/2001 Sb., katalog odpadů) a musí být respektována bez ohledu na proces posuzování
vlivů na životní prostředí.
Oddělení ochrany vod ve stanovisku upozornilo na nutnost vypracování havarijního plánu a jeho
schválení vodoprávním úřadem. Nepoţaduje pokračování v procesu EIA.
Vypořádání:
Vypracování havarijního plánu je při zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu
zákonnou povinností (§ 39 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon).
Oddělení ochrany přírody uvedlo, ţe trvá na své připomínce formulované v předběţném
vyjádření ze dne 21. 7. 2015, tj. na dořešení záleţitosti krajinného rázu v souladu s ust. § 12
zákona č. 114/1992 Sb.
Vypořádání:
K umístění a povolení stavby bylo z hlediska ovlivnění krajinného rázu vydáno příslušným
orgánem ochrany přírody, tj. Správou CHKO Žďárské vrchy dne 20. 4. 2015 souhlasné závazné
stanovisko s tím, že opláštění stáje a střešní krytina budou realizovány v tmavém odstínu
(hnědý, popř. černý) a areál bude ozeleněn ze severovýchodní strany min. 15 ks místních
listnatých stromů (např. lípa či javor klen) s obvodem kmene 10 – 12 cm doplněné listnatými keři
do termínu závěrečné kontrolní prohlídky stavby. V odůvodnění tohoto závazného stanoviska
následně orgán ochrany přírody uvedl, že realizací tmavého oplechování i střešních krytin a
pohledovým odcloněním výsadbou v nejvíce exponovaném JV a SV pohledu dojde k eliminaci
negativního působení v obrazu sídla a zapojení do krajinného rámce.
Oddělení ochrany ovzduší ve stanovisku uvedlo, ţe k samotné realizaci záměru, u kterého
nepředpokládá významnější vliv na kvalitu ovzduší v okolí, zejména na obtěţování pachovými
látkami, nemá připomínek. Nepoţaduje pokračování v procesu EIA.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina uvedla, ţe nemá
připomínek k hodnocení vlivů na ţivotní prostředí.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.
Povodí Vltavy, s.p. ve vyjádření uvedlo, ţe nepovaţuje za nutné záměr dále posuzovat dle
zákona. Správce povodí ve svém vyjádření upozornil, ţe lokality pro umístění polních hnojišť
budou součástí schváleného havarijního plánu a téţ uvedl, ţe PHO 3. stupně odběru vody
z Vltavy pro úpravnu vody v Praze 4 – Podolí bylo zrušeno.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená
veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání k Ministerstvu ţivotního prostředí
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prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru ţivotního prostředí a zemědělství.
Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloţí dotčená veřejnost v odvolání.

otisk úředního razítka

Mgr. Michal Fryš
úředník odboru ţivotního prostředí a zemědělství

V Jihlavě dne: 8. 9. 2015
Kraj Vysočina, Městys Havlíčkova Borová se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na
místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů) a poté o zaslání
potvrzení o vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a
zemědělství. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Krajského úřadu
Kraje Vysočina a zveřejněno téţ způsobem umoţňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po
vyvěšení se písemnost povaţuje za doručenou.
Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

…………………

…………..........

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:
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Rozdělovník
Účastník řízení (oznamovatele)
Dodejkou
1. Radoslav Tonar, Pivovarská 265, 582 23 HAVLÍČKOVA BOROVÁ

( + obdrţená vyjádření)

Dotčené územní samosprávné celky:
2. Kraj Vysočina zastoupený odborem ţivotního prostředí a zemědělství – zde
Datovou schránkou
3. Městys Havlíčkova Borová, 582 23 HAVLÍČKOVA BOROVÁ
Dotčené správní úřady:
4. Krajský úřad Kraje Vysočina – zde
Datovou schránkou
5. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 JIHLAVA
6. Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor ţivotního prostředí, Havlíčkovo nám. 57, 580 61
HAVLÍČKUV BROD
7. Česká inspekce ţivotního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
HAVLÍČKUV BROD
8. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina, inspektorát Havlíčkův
Brod, Ledečská 2917, 580 01 HAVLÍČKUV BROD
9. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Ţďárské vrchy,
Brněnská 39, 591 01 ŢĎÁR NAD SÁZAVOU
Na vědomí :
Datovou schránkou
10.Městský úřad Přibyslav, odbor výstavby, Bechyňovo nám. 1, 582 22 PŘIBYSLAV
11.Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 PRAHA
K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:
Datovou schránkou
12. Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor posuzování vlivů, Vršovická 65, 100 10 PRAHA
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