
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
                                      Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE  

 

V Praze dne 31. 3. 2014 

                        Č.j.: 23784/ENV/14 

   

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
 

  

I. Identifikační údaje 

 
Název záměru: Mořící linka drátů ESAB Vamberk, s.r.o. 

 

Kapacita (rozsah) záměru: Celková kapacita linky:         max. 120 000 t/rok 

Upravovaná plocha drátů: max. 12 000 000 m
2
/rok 

Hodinová průsadba:  17,4 t/hod 

Mořený materiál:  válcovaný drát 

Max. hmotnost svitku:  2 500 kg (průměrně 2 000 kg) 
 

Nová mořící linka bude umístěna v nové výrobní hale v rámci 

závodu II. Výrobní kapacita stávající mořící linky v závodě I 

poklesne z 86 000 t na kapacitu 30 000 t mořícího drátu za rok. 

Předpokládaná spotřeba surovin za rok při provozu mořírny 

bude 120 000 t/rok ocelových drátů, cca 867 t/rok 96% kyseliny 

sírové, cca 120 t/rok boraxu (pevná látka v pytlích  

popř. v kapalné formě) a cca 1,5 t/rok inhibitoru. Mořící linka se 

bude sestávat z 23 technologických pozic. Pro moření se užívá 

lázeň 20 % kyseliny sírové, která při moření přechází na síran 

železitý. Regenerací vymořené lázně se získá nevyužitá kyselina 

zpět. Zásobní temperovaná nádrž na vymořenou kyselinu bude 

o objemu cca 25 m
3
. V rámci výstavby mořící linky bude pro 

neutralizaci oplachových vod využita stávající neutralizační 

stanice. Předpokládané množství oplachových vod k čištění 

bude 1 000 – 2 000 m
3
/rok.  

 

Umístění záměru:  kraj:  Královéhradecký 

    obec:  Vamberk 

    k. ú.:  Vamberk 

 

Obchodní firma   ESAB CZ, s.r.o., člen koncernu 

oznamovatele:  do 1. 1. 2014 ESAB VAMBERK, s.r.o. 

     

IČ oznamovatele:  02400626 

 

Sídlo oznamovatele: Smetanovo nábřeží 334 

517 54  Vamberk 



 

2 

II. Průběh posuzování 
 

Zpracovatel dokumentace: Mgr. Alan Kašpar  

osvědčení odborné způsobilosti č. j. 10645/1333/OPVŽP/98   

s prodloužením autorizace č. j. 22869/ENV/11 

 

Datum předložení  

dokumentace:   3. 9. 2013 

 

Zpracovatel posudku: Ing. Josef Tomášek, CSc. 

osvědčení odborné způsobilosti č. j. 69/14/OPV/93  

s prodloužením autorizace č.j. 5834/ENV/11 

 

Datum předložení posudku: 23. 12. 2013 

 

Veřejné projednání:  Vzhledem k tomu, že příslušný úřad neobdržel žádné 

nesouhlasné vyjádření k dokumentaci, bylo v souladu 

s § 9 odst. 9 zákona od konání veřejného projednání 

dokumentace a posudku upuštěno. 

 

Celkové hodnocení procesu posuzování: 

 Dne 3. 9. 2013 byla na Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na 

životní prostředí a integrované prevence (dále jen „MŽP“) předložena dokumentace 

vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“). 

 Dne 16. 9. 2013 byl záměr převeden na MŽP, odbor výkonu státní správy VI v Hradci 

Králové. 

 Dne 24. 9. 2013 byla dokumentace rozeslána dotčeným územním samosprávným 

celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. 

 Dne 1. 10. 2013 byla informace o dokumentaci zveřejněna na úřední desce 

Královéhradeckého kraje. 

 Dne 31. 10. 2013 byl pověřen Ing. Josef Tomášek, CSc. zpracováním posudku 

o vlivech záměru na životní prostředí (dále jen „posudek“). 

 Dne 23. 12. 2013 obdržel příslušný úřad zpracovaný posudek. 

 

Závěry zpracovatele posudku: 

Vlivy záměru byly posouzeny ze všech podstatných hledisek. Zpracovatel posudku 

vyhodnotil dokumentaci jako dostatečnou, zpracovanou v souladu s požadavky přílohy č. 4 

k zákonu. Na základě vyhodnocení dokumentace, doručených vyjádření a doplňujících 

podkladů navrhl zpracovatel posudku příslušnému úřadu vydat k záměru souhlasné 

stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko“) za 

respektování ve stanovisku uvedených podmínek pro fázi přípravy, realizace a provozu.  

V celém procesu posuzování vlivů na životní prostředí nebyla  vznesena žádná 

zamítavá vyjádření ani zásadní výhrady nebo podmínky, které by objektivně bránily realizaci 

záměru. 

 

 Dne 30. 12. 2013 byl posudek rozeslán dotčeným územním samosprávným celkům 

a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. 
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 Dne 3. 1. 2014 byla zveřejněna informace o posudku na úřední desce 

Královéhradeckého kraje. 

 K dokumentaci nebylo vzneseno žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření, a proto 

bylo ve smyslu § 9 odst. 9 zákona příslušným úřadem od konání veřejného projednání 

dokumentace a posudku upuštěno. 

 

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta: 

 

 Královéhradecký kraj; 

 Město Vamberk; 

 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství; 

 Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí;  

 Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové;  

 Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové;  

 Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů; 

 Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší; 

 Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod; 

 Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí  

a integrované prevence, oddělení IPPC a IRZ.  

 

III. Hodnocení  záměru 
 

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska 

jejich velikosti a významnosti: 

Proces posuzování vlivů na životní prostředí posuzuje realizaci záměru z pohledu 

akceptovatelnosti z hlediska ochrany životního prostředí. Vzhledem k vlivům záměru 

výstavby mořící linky ve výrobním závodě II na životní prostředí jsou v dokumentaci 

vyhodnoceny jako nejvýznamnější potenciální vlivy na ovzduší, na hlukové charakteristiky 

lokality a vlivy na vody. Byla zpracována rozptylová studie, hluková studie a autorizované 

posouzení vlivů na veřejné zdraví, které jsou uvedeny v přílohách dokumentace. Při 

posuzování nebyl nalezen natolik významný faktor, který by bránil předmětnému záměru při 

akceptování podmínek formulovaných zpracovatelem dokumentace, orgánů státní správy 

a zpracovatelem posudku.  

Z běžného provozu záměru nevyplývají pro obyvatele a životní prostředí v okolí 

areálu rizika za podmínek dodržení platných legislativních předpisů a respektování dále 

navržených opatření.  

 

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde 

o znečišťování životního prostředí: 

Jedná se o výstavbu nové mořící linky pro svařovací dráty v rámci současného 

výrobního závodu II firmy ESAB VAMBERK, s.r.o., resp. ESAB CZ, s.r.o., člen koncernu, 

ve Vamberku. Moření je prováděno v 20 % roztoku kyseliny sírové. Mořící linka se 

v současnosti nachází pouze ve výrobním závodě I a slouží pro oba výrobní závody 

společnosti. Její výrobní kapacita činí v současnosti 86 000 tun mořených drátů za rok, 

z čehož pouze 20 000 tun je dále zpracováváno ve výrobním závodě I a zbylých 66 000 tun je 

dále zpracováváno ve výrobním závodě II. Dráty jsou z výrobního závodu II do výrobního 
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závodu I k procesu moření a zpět pro další úpravu dopravovány po městských komunikacích 

na valníku taženém traktorem. 

Navržená mořící linka ve výrobním závodě II má celkovou roční kapacitu 120 000 tun 

mořených drátů, přičemž výrobní kapacita mořící linky ve výrobním závodě I poklesne na 

kapacitu 30 000 tun mořených drátů za rok. Instalací nové mořící linky drátů dojde pouze ke 

zvýšení podílu drátů, které budou upravovány mořením, tzn., že doprava surovin a výrobků 

zůstane zachována na současné úrovni. Instalace nové mořírny se do dopravního zatížení 

lokality projeví pouze úbytkem provozu traktoru zajišťujícího převoz svitků mezi výrobním 

závodem II a výrobním závodem I.  

Nová mořící linka bude využívat procesu regenerace kyseliny sírové, čímž dojde ke 

zvýšení efektivity využití surovin a snížení množství odpadů. Mořící linka se bude sestávat 

z 23 technologických pozic. Vlastní moření bude probíhat v šesti vanách a to tak, že 

zaokujený materiál vstupuje nejdříve do nejvyčerpanější lázně a vystupuje z lázně s nejvyšším 

obsahem volné kyseliny. Vstupní vana pro moření v daném cyklu bude mít nejnižší obsah 

volné kyseliny a po nasycení železem se vyčerpaná mořící lázeň podrobí regeneraci. Všechny 

technologické vany budou uloženy v havarijní jímce, která bude vyložena polypropylenem, 

popř. jiným kyselinovzdorným obkladem. 

Nová mořící linka bude využívat stávající technické zázemí areálu, jako jsou sklad 

koncentrované kyseliny, železniční vlečka a neutralizační stanice. 

Dle názoru zpracovatele posudku uvedené technické řešení v zásadě respektuje 

požadavky na omezení respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní prostředí 

z hlediska vlastního záměru. Na základě popsaného technického řešení předmětného záměru 

lze vyslovit názor, že pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících 

s předloženým záměrem jsou použita technická řešení omezující výstupy do jednotlivých 

složek životního prostředí. 

 

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 

záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů 

na životní prostředí: 

 Příslušná opatření k ochraně životního prostředí vyplývající z procesu posuzování 

vlivů na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska. 

 Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je třeba za zásadní opatření považovat 

zejména opatření související s problematikou hluku, ochrany ovzduší, vod a problematikou 

ochrany veřejného zdraví.  

 

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí: 

Záměr byl v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí zpracován 

a hodnocen v jedné projektové variantě. 

 

Vypořádání vyjádření k dokumentaci zpracovatelem posudku: 

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad celkem 9 vyjádření 

k dokumentaci. Všechna obdržená vyjádření jsou vypořádána v části V. posudku a všechny 

oprávněné požadavky vyplývající z těchto vyjádření byly buď zpracovatelem posudku 

odpovídajícím způsobem komentovány, respektive ve formě opatření zahrnuty do tohoto 

stanoviska. 
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Vypořádání vyjádření k posudku zpracovatelem posudku: 

Příslušný úřad obdržel k posudku celkem 7 vyjádření od následujících subjektů: 

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství; 

- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí; 

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové; 

- Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů; 

- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod; 

- Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence, oddělení IPPC a IRZ; 

- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší. 

 

Podstata vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí 

a zemědělství ze dne 23. 1. 2014 

Z hlediska integrované prevence upozorňuje na zákonné povinnosti vyplývající ze 

zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 

registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“). 

Z hlediska nakládání s odpady, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního 

fondu, ochrany přírody a krajiny a ochrany vod nemá připomínky. 

Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku: 

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

Podstata vyjádření Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního 

prostředí ze dne 8. 1. 2014  

Bez připomínek.  

Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku: 

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

Podstata vyjádření Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci 

Králové ze dne 9. 1. 2014 

Bez připomínek. 

Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku: 

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

Podstata vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru odpadů ze dne 9. 1. 2014 

 Nemá připomínek, upozorňuje pouze na všechny povinnosti vyplývající ze zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku: 

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 
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Podstata vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany vod ze dne  

16. 1. 2014 

 V návrhu stanoviska nejsou uvedeny podmínky pro fázi provozu mořící linky. 

Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku: 

Jsou uvedeny podmínky pro fázi zkušebního provozu, podmínky pro trvalý provoz 

vyplynou ze změny integrovaného povolení. 

Podstata vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní 

prostředí a integrované prevence, oddělení IPPC a IRZ ze dne 16. 1. 2014 

 Souhlasí se závěry posudku i návrhem stanoviska. 

Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku: 

Vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře. 

Podstata vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší ze dne  

31. 1. 2014 

 Souhlasí s návrhem stanoviska včetně podmínek v něm uvedených. 

Vypořádání vyjádření zpracovatelem posudku: 

Vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře. 

 

Stanovisko:  

Na základě dokumentace, posudku k předmětnému záměru a vyjádření k nim 

uplatněných vydává Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 10 zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 

z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí  

 

 

S O U H L A S N É    S T A N O V I S K O 
 

k záměru 

 

„Mořící linka drátů ESAB Vamberk, s.r.o.“ 
 

s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska, budou respektovány v následujících 

stupních projektové dokumentace záměru a budou zahrnuty jako podmínky návazných 

správních řízení. 

 

 

Podmínky souhlasného stanoviska: 
 

Pro fázi přípravy: 

 

1. V dalších stupních projektové dokumentace blíže upřesnit druhy a množství vznikajících 

odpadů, způsoby nakládání s těmito odpady, a to tak, aby bylo zřejmé splnění požadavků 

daných zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy na úseku odpadového 

hospodářství. 
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2. V dalším stupni projektového zpracování pro územní řízení dopracovat hlukovou studii 

o návrh protihlukových opatření směrem k obytné zástavbě ve Förstrově ulici 

severovýchodním směrem od areálu společnosti (referenční bod č. 4 dle hlukové studie 

v dokumentaci). 

3. V rámci dokumentace pro územní řízení doložit vyjádření správce povodí a příslušného 

vodoprávního úřadu k navržené koncepci vypouštění odpadních a dešťových vod. 

4. Aktualizovat povodňový plán. 

5. Předložit Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje žádost o změnu integrovaného 

povolení ve smyslu zákona o integrované prevenci. Součástí žádosti bude: 

a. aktualizovaný „Plán opatření pro případ havárie“, který bude zpracován v souladu 

se zákonem o vodách a vyhláškou MŽP č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání 

se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu 

hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, 

ve znění pozdějších předpisů, 

b. odborný posudek podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,   

c. základní zpráva podle § 4a zákona o integrované prevenci,  

d. specifikace obsahu lázní v m
3
 rozhodující pro stanovení kategorie zdroje, 

specifikaci absorbéru a případného odsávání sušky a návrh podmínek provozu 

zdroje včetně emisních limitů. 

6. V žádosti o změnu integrovaného povolení stanovit emisní limity pro vypouštění 

odpadních vod na výpusti z neutralizační stanice.   

7. Při výběru dodavatele technologického zařízení akceptovat nabídky, které zajistí provoz 

záměru v souladu s nejlepšími dostupnými technikami (BAT). 

8. Při zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení akceptovat pouze návrhy 

strojních zařízení a technologických procesů, které zajistí provoz záměru v souladu 

s nejlepšími dostupnými technikami (BAT). 

9. V projektu stavby respektovat následující požadavky: 

a. technologické vany mořící linky umístit v odsávaném tunelu; pohyb svitků drátů 

mořící linkou bude automatický, 

b. k zachycování odsávaných emisí z ochranného tunelu s mořícími a oplachovými 

vanami využít zařízení s absorbérem,  

c. ke snížení množství vznikajících odpadních vod vybavit mořící linku drátů 

zařízením na regeneraci kyseliny sírové, 

d. veškeré technologické vany mořící linky uložit v záchytné havarijní jímce 

vyložené polypropylenem, popř. jiným kyselinovzdorným obkladem; tuto 

havarijní jímku dimenzovat minimálně na zachycení objemu jedné mořící vany,  

e. zajištění technologie regenerace kyseliny sírové řešit záchytnými jímkami 

opatřenými nepropustným vyložením plastem, popř. kyselinovzdornými 

vyzdívkami, 

f. pro skladování koncentrované kyseliny sírové (96%) využít stávající zásobní 

nádrže o objemu 2 x 25 m
3
, nádrže umístit v záchytné betonové vaně 

s bezodtokou podzemní havarijní jímkou o objemu 25 m
3
, celý prostor 

skladovacích nádrží oplotit a uzamknout, 
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g. technologii mořící linky umístit tak, aby nedošlo k úniku závadných látek do vod 

při záplavě. 

Pro fázi realizace: 

 

10. V maximální možné míře třídit a recyklovat odpady vznikající během výstavby 

a preferovat jejich využití jako druhotné suroviny. Minimalizovat objem odpadů 

ukládaných na skládky. 

11. Smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti dle 

zákona o odpadech. 

12. Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém 

technickém stavu zejména z hlediska možných úkapů ropných látek. Kontrolu provádět 

pravidelně vždy před zahájením prací.  

13. Stavební mechanismy vybavit dostatečným množstvím sanačních prostředků pro 

případnou likvidaci úniků ropných látek. 

14. V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek neprodleně odstranit 

kontaminovanou zeminu a uložit na lokalitě určené k těmto účelům, trvale bude 

k dispozici dostatečné množství sanačních prostředků. 

15. Minimalizovat znečištění vozovek důsledným čištěním nákladních vozidel před 

výjezdem z areálu staveniště. 

16. Dodavatel stavby bude specifikovat prostory pro shromažďování závadných látek ze 

všech uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru  tyto ukládat pouze ve 

vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod. 

17. Zemní práce provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě 

nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, 

deponií zemin a stavebních komunikací. 

18. Organizační opatření ke snížení sekundární prašnosti při výstavbě specifikovat 

v prováděcím projektu stavby. 

19. Zajistit skrývku svrchních vrstev půdy a její využití pro sadové úpravy areálu společnosti. 

20. Zemní práce provádět pouze v denní době. 

 

Pro fázi provozu: 

 

21. Provádět monitoring vypouštěných odpadních vod s četností stanovenou v integrovaném 

povolení.  

22. Smluvně zajistit odstranění odpadů vznikajících při provozu pouze se subjekty 

oprávněnými k této činnosti dle zákona o odpadech. 

23. V případě, že se zelenou skalici nepodaří vyexpedovat jako produkt, nakládat s ní jako 

s nebezpečným odpadem. 

24. V rámci zkušebního provozu provést kontrolní měření hluku ze stacionárních zdrojů 

v noční době v chráněném venkovním prostoru staveb obytných objektů č.p.  531  

parc. č. 765 k.ú. Vamberk a  č.p. 424 ul. Förstrova k.ú. Vamberk obce Vamberk 

akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří dle doporučené metodiky. 

25. V případě zjištění významného zhoršení akustické zátěže záměrem navrhnout a po 

odsouhlasení orgánem ochrany veřejného zdraví realizovat nápravná opatření. 
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26. V rámci zkušebního provozu zajistit měření hluku a škodlivin v pracovním prostředí 

v rozsahu dle požadavku příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, příp. zajistit 

nápravná opatření. 

27. Promítnout realizovaný záměr a veškeré změny v předmětné technologii do 

vnitropodnikových předpisů. 

28. Provádět autorizované měření emisí v požadovaném rozsahu. 

 
 

 

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná 

povolení podle zvláštních předpisů. 
 

 Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost 

oznamovatele prodloužena v souladu s § 10 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 

vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav HONOVÁ, v.r. 
    ředitelka odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí  

a integrované prevence 

 

 (otisk kulatého razítka se státním znakem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, zpracovatel 

dokumentace, zpracovatel posudku 


