KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Číslo jednací: KUJI 42919/2018
Sp. zn.: OZPZ 735/2018
Vyřizuje/telefon: Michal Fryš/564602504

Rozhodnutí
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

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

Identifikační údaje
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:
Stavební úpravy výrobní haly a administrativního objektu na sklad zemědělských a
chovatelských potřeb, k.ú. Havlíčkův Brod
Bod 86, kategorie II

Zařízení ke skladování ropy a ropných produktů od stanoveného
limitu 200 t a zařízení ke skladování chemických látek a směsí
klasifikovaných
jako
nebezpečné
v souladu
s nařízením
Evropského parlamentu a Rady /ES/ č. 1272/2008 o klasifikaci,
označování a balení látek a směsí s kapacitou od stanoveného
limitu 200 t

Kapacita (rozsah) záměru: Sklad o ploše 1272 m2 bude rozdělen na menší celky, přičemž
agrochemikálie budou skladovány ve dvou částech (660 t + 660 t)
a hořlavé kapaliny budou skladovány ve třech částech (5 t + 5 t + 5
t). Celkem bude skladováno 1 335 t.
Umístění záměru:

kraj: Vysočina
obec: Havlíčkův Brod
k. ú.: Havlíčkův Brod

Oznamovatel – účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
též „správní řád“):
AGROKOP CZ, a.s., IČO 29286719, Spojovací 1343, 674 01 Střítež
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení červen 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Dokončení prosinec 2019
Zpracovatel oznámení:
Ing. Václav Šafařík, U Vodojemu 1275/34, 693 01 Hustopeče (držitel autorizace dle § 19 odst. 1
zákona o EIA)
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Záměrem je úprava stávající výrobní haly a administrativního objektu na prodejní a distribuční
sklad zemědělských a chovatelských potřeb se zaměřením na přípravky na ochranu rostlin
(biocidy, herbicidy, fungicidy, insekticidy, rodenticidy, regulátory růstu, aktivátory, smáčedla,
biostimulátory apod). Dále zde budou uskladněna průmyslová hnojiva (pytlovaná hnojiva
sypká/granulovaná), zahradnické substráty a mulče, obalový materiál a související zahradnické
potřeby. V sousedství se nachází sklad zemědělských potřeb, jehož provozovatelem je
AGROKOP CZ, a.s. Napojení posuzovaného záměru na stávající sklad umožní oznamovateli
rozšířit portfolio skladovaných komodit.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Sklad zemědělských a chovatelských potřeb bude samostatně stojící objekt v areálu společnosti
AGROKOP CZ, a.s. – areál je situován na severovýchodním okraji města Havlíčkův Brod.
Skladové prostory vzniknou v důsledku stavebních úprav stávající výrobní haly - půdorysná
stopa budovy, ani její výškové a prostorové ohraničení nebude navrhovanými stavebními
úpravami měněno. Rozměry skladu zůstanou 72,95 x 18,9 m (míry bez zateplovacího systému).
Celý objekt bude stavebně rozdělen na jednotlivé sklady dle účelu využití. Sklady budou zároveň
plnit funkci záchytné vany.
Původní volná plocha výrobní haly bude rozdělena nenosnými zděnými stěnami na sklad I a
sklad II pro uskladnění agrochemikálií a na tři sklady hořlavých kapalin (sklad hořlavých kapalin
I, sklad hořlavých kapalin II, sklad hořlavých kapalin III). V navrhovaných skladech I a II budou
uloženy na dřevěných paletách a v ocelových regálech originálně zabalené přípravky na
ochranu zemědělských plodin a na ochranu lesních porostů. Dále zde budou uskladněny
související komodity, jako je obalový a vázací materiál, substráty, hnojiva, osiva atd. Jednotlivé
sklady budou vybaveny nucenou ventilací. Ve skladu nebude docházet k rozvažování, ani
manipulaci s otevřenými baleními přípravků, nebude provozován prodej sypkých volně ložených
hnojiv. Veškeré produkty budou skladovány v originálních baleních o objemu od 0,01 l do 1 000
l. Objekt bude přístupný ze severozápadní strany dvojicí sekčních vrat z venkovního prostoru.
Dalším vstupem do skladu budou jednokřídlé dveře z administrativního a sociálního zázemí a
jednokřídlé únikové dveře v severozápadní části objektu. Půdorysná stopa a hmotové řešení
budovy nebudou měněny. Rovněž nebude podstatně měněn její vzhled, objekt bude nově
zateplen a některé okenní otvorové výplně z původně výrobní haly budou zazděny. Vzhled
budovy bude odpovídat jejímu umístění v příměstské zástavbě města Havlíčkova Brodu, objekt
haly je postaven v tradiční skeletové technologii, s vyzdívanými obvodovými stěnami,
administrativní budova je zděná. Střechy sedlové, v šedém barevném odstínu.
Přípravné a bourací práce budou spočívat ve vyříznutí a vybourání nosné průmyslové
železobetonové podlahy pod novými dělícími stěnami, aby mohly být realizovány nové
základové pasy. V místě průběhu nově navrhovaných stěn bude osově od plánované stěny 300
mm na každou stranu osy provedeno odříznutí betonové podlahy, její odtěžení a vykopání
základových pasů č. 600 mm do hloubky 800 mm pod stávající čistou betonovou podlahu haly.
Vytěžená zemina bude odvezena na skládku. Stejným způsobem bude vyříznuta betonová
podlaha i pod novými rampami z vnitřní strany haly pro napojení nové železobetonové desky
vjezdové rampy. Stejně bude postupováno i z venkovní strany, kde budou pod nově zřizovanou
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vjezdovou rampou odtěženy vrstvy živičného krytu a podkladních štěrků areálové zpevněné
plochy. Dále budou vybourána stávající plechová dvoukřídlová vrata vjezdu do haly. V
administrativně provozní části budovy budou vybourány nenosné cihelné příčky tl. 100 mm.
Vznikne tím větší halová kancelář pro skladníky a čekárna pro zákazníky s přístupem na WC.
Z hlediska § 4 odst. 1 písm. c) zákona o EIA se jedná o záměr uvedený v příloze č. 1, bodě 86,
kategorii II zákona o EIA (Zařízení ke skladování ropy a ropných produktů od stanoveného limitu
200 t a zařízení ke skladování chemických látek a směsí klasifikovaných jako nebezpečné
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady /ES/ č. 1272/2008 o klasifikaci,
označování a balení látek a směsí s kapacitou od stanoveného limitu 200 t)
V souladu s § 7 zákona o EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění,
zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona o
EIA. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl dle § 22 písm. a) zákona o EIA
Krajský úřad Kraje Vysočina (dále též „příslušný úřad“), který na základě informací uvedených
v oznámení záměru, vyjádřeních k oznámení a kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu o EIA
rozhoduje dle § 7 odst. 6 zákona, že záměr
„ Stavební úpravy výrobní haly a administrativního objektu na sklad zemědělských a
chovatelských potřeb, k.ú. Havlíčkův Brod “
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona o EIA

Odůvodnění
1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení
kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu o EIA
Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a obyvatelstvo nebudou významné s ohledem na
charakter záměru a jeho lokalizaci v území. Vlivy na jednotlivé složky životního 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, že intenzita zásahů do složek životního prostředí nebude
významná. Po předložení projektové dokumentace bude záměr dále řešen v následných
samostatných řízeních vedených podle „složkových zákonů“ (např. souhlas vodoprávního úřadu
ke skladování závadných látek dle § 17 vodního zákona). Vlivy na zájmy chráněné zákonem o
EIA jsou jednoznačně určeny a není tedy třeba je v dalším procesu posuzování vlivů na životní
prostředí upřesňovat.
I. Charakteristika záměru
Sklad zemědělských a chovatelských potřeb se zaměřením na skladování a následnou distribuci
přípravků na ochranu zemědělských plodin a lesních porostů včetně souvisejících komodit jako
jsou např. obalový, vázací materiál, substráty, hnojiva, osiva. Ve skladu nebude docházet
k manipulaci s otevřenými baleními přípravků. Veškeré produkty budou skladovány
v originálních baleních o objemu od 0,01 do 1000 l. Rekonstruované prostory objektu budou
splňovat požadavky na skladování přípravků na ochranu rostlin, podlahy skladu budou
provedeny jako vodotěsné. Jednotlivé prostory skladu budou sloužit jako záchytné havarijní
vany. Závoz skladu bude nejvíce probíhat v jarním a podzimním období dle agronomických
potřeb v počtu cca 10 kamionů a 25 dodávek na měsíc. Ve skladu bude probíhat pouze
jednosměnný provoz v denních hodinách zajišťovaný 4 skladníky. Ve fázi výstavby lze
předpokládat odpady druhu zemina a kamení, dále též beton, cihly, železo a ocel apod. (cca 50
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t). Ve fázi provozu lze předpokládat vznik odpadů např. obaly, absorpční činidla, filtrační
materiály, plasty, směsný komunální odpad. Všechny vznikající odpady budou shromažďovány
na vhodných místech a předávány oprávněným osobám. Výstavba ani provoz záměru
nepředstavuje významný rizikový faktor havárií nebo nestandardních stavů s nepříznivými
environmentálními důsledky (veškeré manipulační plochy budou zpevněné). V případě úniku
kontaminantů bude možné provést sanační zásah. Bude zpracován plán opatření pro případ
havárie, požáru.
II. Umístění záměru
Záměr bude realizován na poz. p.č. st. 5697, 3302/1 v k.ú. Havlíčkův Brod. Areál společnosti
AGROKOP CZ, a.s. se nachází v severovýchodní části města Havlíčkův Brod. Dopravně bude
stavba napojena stávajícím sjezdem z ulice Kyjovská na silnici č. I/34.
Dle údajů Českého statistického úřadu má Město Havlíčkův Brod katastrální výměru 6493 ha,
počet obyvatel 23145. Po provedeném přepočtu na plochu 1 km2 byla zjištěna hustota zalidnění
356 obyvatel/km2. Dle údajů Českého statistického úřadu je tato hustota nad průměrnou
hustotou zalidnění v ČR, která je 133 obyvatel/km2. Jedná se tedy o území hustě zalidněné.
Výše uvedené pozemky se dle Územního plánu Havlíčkův Brod se nachází v ploše VD – plocha
výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba. Stavební úpravy výrobní haly a
administrativního objektu na sklad zemědělských a chovatelských potřeb, Kyjovská čp. 3280,
Havlíčkův Brod jsou v souladu s platnou územně plánovací dokumentací – Územním plánem
Havlíčkův Brod (vyjádření úřadu územního plánování – Městský úřad Havlíčkův brod, odbor
rozvoje města ze dne 13. 4. 2018, zn. MHB_ORM/79/2018/Kuč-32).
Významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti byl ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění, vyloučen stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina vydaným dne
28. 2. 2018 pod čj. KUJI 16969/2018 OZPZ 55/2018.
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 o EIA
Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů
Záměr nebude významným zdrojem hluku ani jiných emisí. U nejbližší obytné zástavby na ul.
Kyjovská vzdálené cca 130 m lze očekávat dodržení hygienických limitů hluku pro denní a
noční dobu (pro hluk z jiných než dopravních zdrojů zůstává denní limit 50 dB, pro noční dobu
40 dB). V důsledku provozu posuzovaného skladu nedojde k nepřípustné hlukové zátěži
obyvatel. K významné změně akustické situace nedochází z hlediska objemu obslužné dopravy.
Realizací záměru vzniká nový zdroj znečišťování ovzduší s nevýznamným vlivem na životní
prostředí (2 plynové kotle s tepelným výkonem 24 kW t + 25 kW t). Imisní zátěž z obslužné
automobilové dopravy je zanedbatelná. Vlivy z hlediska dotčení kvality ovzduší a ovlivnění
hlukem lze předpokládat především v rámci stávajícího areálu, v němž je sklad uvažován.
Přestavbou vzniknout pracovní místa na pozici skladník (uvažováno je se 4 zaměstnanci).
Vlivy na ovzduší a klima
Při výstavbě bude zdrojem emisí provoz stavebních mechanizmů a nákladní dopravy (cca 1
nákladní vozidlo za den). Tato zátěž bude krátkodobá s minimálním dopadem na celkovou
imisní situaci. Doprava bude probíhat stávajícím sjezdem z ulice Kyjovská na silnici I/34. Vlastní
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provoz skladu nebude vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší (vytápění zatepleného
skladu a zázemí pracovníků zajistí dva kondenzační teplovodní kotle na zemní plyn). Imisní
zátěž z automobilové dopravy při provozu bude zanedbatelná (nepředpokládá se zvýšení
dopravy oproti stávajícímu stavu). Ovlivnění ovzduší a klimatu je nevýznamné.
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
V navrženém objektu se nenacházejí významné zdroje hluku ani zde nebudou prováděny žádné
hlučné operace. Možným zdrojem hluku by mohly být odtahové ventilátory spouštěné pouze
v teplém klimatickém období cca na 30 minut za den. Mezi zdroje hluku lze zařadit související
dopravu, která bude provozována pouze v jednosměnném provozu (významné zvýšení se
nepředpokládá). Nejbližší obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti cca 130 m jižním směrem
na ul. Kyjovská. Předpokládaný prostor, kde lze očekávat zvýšenou hladinu hluku, bude omezen
na vlastní areál. Lze očekávat, že v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb a
chráněném venkovním prostoru budou dodrženy hygienické limity hluku pro denní a noční dobu
a nedojde tak v důsledku provozu posuzovaného záměru k nepřípustné hlukové zátěži obyvatel.
Hluková situace z běžného provozu bude dle požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví
(KHS) ověřena kontrolním měřením v rámci zkušebního provozu.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Objekt skladu je napojen na stávající vodovodní přípojku, která pokryje spotřebu 104 m 3/rok
(provoz budou zaiišťovat 4 skladníci). Dešťové vody ze střech jsou svedeny areálovou dešťovou
kanalizací do městské kanalizace. Srážkové vody z přiléhajících zpevněných ploch budou stékat
do vpustí dešťové kanalizace nebo budou zasakovány na okolních pozemcích. Vliv záměru na
vody nebude významný.
Vlivy na půdu
Záměr neklade nároky na zábor zemědělského půdního fondu, nedochází ani k dotčení
pozemků určených k plnění funkcí lesa. Vlivy na půdu se nepředpokládají.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Nedojde k významnějšímu ovlivnění horninového prostředí. Dobývací prostor, chráněné
ložiskové území se zde nenachází. Významné vlivy se nepředpokládají.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr je realizován ve stávajícím areálu formou stavebních úprav, což neovlivní významným
způsobem faunu a flóru tohoto antropogenně pozměněného území. Nedochází ke kontaktu se
zvláště chráněným územím, přírodním parkem ani k zásahu do významného krajinného prvku či
skladebného prvku územně ekologické stability. Vlivy záměru na faunu, flóru a ekosystémy
nebudou významné.
Vlivy na krajinu
Skladové prostory vzniknou v důsledku stavebních úprav stávající výrobní haly - půdorysná
stopa budovy, ani její výškové a prostorové ohraničení nebude navrhovanými stavebními
úpravami měněno. Rovněž nebude podstatně měněn její vzhled, objekt bude nově zateplen a
některé okenní otvorové výplně z původně výrobní haly budou zazděny. Vzhled budovy bude
odpovídat jejímu umístění v příměstské zástavbě města Havlíčkova Brodu. U hodnoceného
záměru se nepředpokládá negativní vliv na krajinný ráz. Vlivy na krajinu budou nevýznamné.
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Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Stavba se nenachází v památkově chráněném území, v sousedství se rovněž nenachází
památkově chráněné objekty. V rámci stavebních prací nedojde k provádění zemních prací.
2. Úkony před vydáním rozhodnutí
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 24. 4. 2018
oznámení záměru „Stavební úpravy výrobní haly a administrativního objektu na sklad
zemědělských a chovatelských potřeb, k.ú. Havlíčkův Brod od společnosti RENVODIN –
ŠAFAŘÍK, spol. s.r.o., IČO 26896982, která byla zmocněna k zastupování oznamovatele
(AGROKOP CZ, a.s., IČO 29286719). Dopis o zahájení zjišťovacího řízení byl spolu
s oznámením rozeslán dne 26. 4. 2018 pod čj. KUJI 32262/2018 OZPZ 735/2018 Fr. Oznámení
bylo
zveřejněno
na
internetu
v informačním
systému
EIA
(http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS924) a informace o něm byla zveřejněna dle § 16
zákona o EIA dne 30. 4. 2018 na úředních deskách: Kraje Vysočina, Města Havlíčkův Brod.
K oznámení se nevyjádřila veřejnost.
3. Podklady pro rozhodnutí
Oznámení zpracované v březnu 2018 dle přílohy č. 3 k zákonu o EIA Ing. Václavem Šafaříkem
(držitel autorizace dle § 19 odst. 1 zákona o EIA). Vyjádření uvedená v bodu 4.
4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření k oznámení příslušný úřad obdržel v průběhu
zjišťovacího řízení
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí vydal vyjádření dne 29. 5. 2018, zn.
MHB_OZP/1196/2018/HO
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě vydala vyjádření dne 21. 5. 2018,
zn. KHSV/08747/2018/HB/HOK/Vel
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod vydala vyjádření dne
21. 5. 2018, čj. ČIŽP/46/2018/3989
Povodí Vltavy, s.p. vydal vyjádření dne 16. 5. 2018, zn. 22946/2018-242-Gá
Všechna obdržená vyjádření k oznámení jsou spolu se závěrem zjišťovacího řízení zveřejněna
v informačním systému EIA na webové adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS924.
5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí uvedl, že nepožaduje záměr dále
posuzovat dle zákona o EIA, postačí vliv záměru na životní prostředí ošetřit v následně
vedených řízeních (např. územní a stavební řízení). Rovněž uvedl, že ke stavebnímu řízení
předmětné stavby vydal dne 22. 5. 2018 pod čj. MHB_OZP/1214/2018/Km souhrnné vyjádření.
Pokud by po projednání záměru ve zjišťovacím řízení došlo k úpravě či doplnění projektové
dokumentace pro stavební řízení požaduje ji odbor životního prostředí Městského úřadu
Havlíčkův Brod předložit znovu k souhrnnému vyjádření.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.
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Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě uvedla, že nepožaduje záměr
projednat dle zákona o EIA.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod na základě vyjádření
oddělení ochrany přírody, oddělení ochrany vod, oddělení odpadového hospodářství, oddělení
ochrany ovzduší, oddělení ochrany lesa nepožaduje projednat záměr dle zákona o EIA. Na
několik skutečností upozornilo oddělení odpadového hospodářství: Přebytečnou zeminu lze
využít mimo místo stavby na povrchu terénu, pokud bude splňovat požadavky na obsah
škodlivin v odpadech stanovených v příloze č. 10 vyhl. č. 294/2005 Sb., pro přepravu
nebezpečných odpadů po území ČR se již nepoužívají evidenční listy, nýbrž ohlašovací listy,
doporučuje rozšířit výčet odpadů vznikajících při provozu.
Vypořádání:
Nejedná se o zásadní připomínky nýbrž o upozornění a doporučení odkazující na legislativu
v oblasti odpadového hospodářství, jež musí být respektovány bez ohledu na proces
posuzování vlivů na životní prostředí. Postup pro zařazování odpadů stanoví Katalog odpadů –
vyhl. č. 93/2016 Sb.
Povodí Vltavy, s.p. nepovažuje za nutné záměr dále posuzovat dle zákona o EIA. Upozorňuje na
zákonnou povinnost, že skladování závadných látek je třeba souhlasu vodoprávního úřadu.
Požaduje předložit projektovou dokumentaci správci povodí k vydání stanoviska.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená
veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA odvolání k Ministerstvu životního prostředí
prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství.
Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o EIA doloží dotčená veřejnost v odvolání.
V Jihlavě dne: 5. 6. 2018

Mgr. Michal Fryš
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
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Kraj Vysočina, Město Havlíčkův Brod se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k
tomu určeném po dobu stanovenou zákonem o EIA (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 též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po
vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

…………………
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

…………..........
Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

Čís. jednací: KUJI 42919/2018 OZPZ 735/2018
Číslo stránky: 8

Rozdělovník
Zástupce účastníka řízení (oznamovatele)
Datovou schránkou
1. RENVODIN – ŠAFAŘÍK, spol. s.r.o., U Vodojemu 1275/34, 693 01 HUSTOPEČE
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství – zde
Datovou schránkou
3. Město Havlíčkův Brod, 580 02 HAVLÍČKUV BROD
Dotčené orgány:
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 životního prostředí, Havlíčkovo nám. 57, 580 61
HAVLÍČKUV BROD
7. Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
HAVLÍČKUV BROD
Na vědomí :
Datovou schránkou
8. Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor výstavby, Havlíčkovo nám. 57, 580 02
HAVLÍČKUV BROD
9. Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 22 PRAHA
10. AGROKOP CZ, a.s., Spojovací 1343, 674 01 STŘÍTEŽ
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