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ROZHODNUTÍ 

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2,  

370 76 České Budějovice (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 22 písm. a) 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“), na základě oznámení, 

které podala společnost ZEMPO - VOS a.s. Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 296, 384 26, IČ: 

25166271 (dále též „oznamovatel“) 

rozhodl 

podle ust. § 7 odst. 6 zákona, že záměr  

„Modernizace Farmy chovu skotu a prasat Protivec“ 

 

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. 

Identifikační údaje 

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 k zákonu:  

 „Modernizace Farmy chovu skotu a prasat Protivec“ 

a) Zařazení podle přílohy č. 1: 

Bod 1.5 „Zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat s kapacitou od 50  DJ (1 dobytčí jednotka = 500 kg 

živé hmotnosti), (záměry neuvedené v kategorii I)“ kategorie II 

b) Oznamovatel: 

ZEMPO - VOS a.s. Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 296, 384 26, IČ: 25166271 

Zpracovatelem oznámení je Ing. Josef Vorel, Černohorská č. 611, 383 01 Prachatice 

Čj.: KUJCK 19957/2016 
Sp.zn.: OZZL 1856/2016/kaper  

 datum: 4. 2. 2016  vyřizuje: Ing. Kateřina 
Pernikářová 

 telefon: 386 720 648 
e-mail: pernikarova@kraj-jihocesky.cz 
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2. Kapacita (rozsah) záměru: 

Záměrem je přestavba Haly D využívané do roku 2008 jako porodna pro 250 ks prasnic (190,3 DJ), se stlaným 
ustájením.  Po provedení stavebních úprav bude Hala D využívána pro stlané ustájení 189 ks jalovic.  

3. Umístění záměru:  

Kraj:    Jihočeský 

Okres: Prachatice  

Městys:                          Strunkovice nad Blanicí, osada Protivec 

Katastrální území:         Protivec ÚTJ 757 110   

Pozemky                       p č. 76/1; 76/2 a 76/3 

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 

Záměrem investora a současně oznamovatele společnosti ZEMPO - VOS a.s., je modernizace Farmy chovu skotu 

a prasat Protivec formou přestavby porodny prasnic na stáj pro ustájení jalovic. Pro realizaci záměru byly využity 

vhodné podmínky,  jako umístění farmy mimo občanskou zástavbu uprostřed zemědělsky využívaných pozemků, 

existence stávajících sítí zásobování vodou, elektrickou energií a kanalizace, dobrá dopravní přístupnost k 

veřejným komunikacím a zařízením. Záměrem dotčené pozemky nenáleží do ZPF a jsou ve vlastnictví 

oznamovatele. Kumulace s jinými záměry se nepředpokládá. 

5. Stručný popis technického a technologického řešení: 

Záměrem investora a současně oznamovatele společnosti  ZEMPO - VOS a.s. Strunkovice nad Blanicí, je 

přestavba Haly D využívané do roku 2008 jako porodna pro 250 ks prasnic (190,3 DJ), se stlaným ustájením.  

Po provedení stavebních úprav bude Hala D využívána pro stlané ustájení 189 ks jalovic.  

    108 ks jalovic do věku 15 měsíců 

    81 ks jalovic starších 15 měsíců, celkem tedy  tj. 175,5 DJ. 

Na Farmě Protivec se nachází ještě další stávající objekty pro chov prasat: Hala A Porodna pro 250 ks prasnic, 

kotcové ustájení na roštech - přeruš. provozu v r. 2008. Hala B Porodna pro 250 ks prasnic, kotcové ustájení na 

roštech - ukonč. provozu v r. 2006.  V současné době je část stáje přestavěna na hnojiště o kapacitě 1 900 m3. 

Hala C Stáj pro ustájení 1 200 ks selat na roštech -   ukončení provozu v r. 2006. Kravín K 96 pro ustájení 96 ks 

produkčních dojnic  - přerušení provozu v r. 2008. Hnojiště kapsové o kapacitě 1 900 m3, vybudované přestavbou 

1/3 Haly C. 

Jímky jsou podzemní kruhové 4 a obdélníkové 4, původně určené k jímání kejdy, močůvky, hnojůvky a odpadních 

a kontaminovaných srážkových vod. Dvě kejdové jímky každá o kapacitě 200 m3, budou nově využívány pro 

jímání močůvky ze stáje jalovic a hnojůvky z hnojiště.  Součástí jímek je stáčecí plocha pro přečerpávání kejdy, 

hnojůvky a odpadních vod do aplikačních mobilních prostředků. 

Celková kapacita ustájení ve stáji se sníží z původních 190,3 DJ  na 175,5 DJ, bude tedy nižší o 14,8 DJ.    

Stávající porodna prasnic bude rekonstruována pro volné stelivové ustájení pro 189 ks jalovic. 108 ks jalovic je 

stáří do 15 měsíců a 81 ks jalovic je stáří od 15 do 22 měsíců. Dochází ke snížení o 14,8 DJ proti současnému 

stavu farmy z původního stavu 190,3 DJ, na 175,5 DJ. Přestavěný objekt bude určen pro volné boxové ustájení 

189 ks jalovic.  

Členění jednotlivých účelových prostorů ve stáji je tvořeno hrazením, brankami a stěnami objektu. Plocha stáje 

bude rozčleněna na 7 kotců vždy pro 27 kusech jalovic. Na jednostranný krmný stůl bude navazovat krmiště a dvě 

řady stlaných lehacích boxů a nestlané kaliště. V průchodech z krmiště do kaliště mezi řadou dvojitých lehacích 

boxů, budou instalovány vyhřívané napájecí žlaby.   

Odklízení chlévské mrvy z kališť a krmišť bude prováděno vyhrnováním pomocí mobilního prostředku s čelní 

radlicí, na stávající zastřešenou hnojnou koncovku. Odtud bude převážena na nové hnojiště o kapacitě 1 900 m
3
, 

vybudované v části Haly B.  

Zastýlání lehacích boxů bude prováděno manuálně, nebo zastýlacím strojem. Stelivem bude obilní sláma z vlastní 

produkce oznamovatele. 



 

 

 

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111 

e-mail: pernikarova@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz 

 
Strana 3 

 

Krmení bude zakládáno krmným vozem při pojíždění po krmném stole. Větrání bude přirozené, s přívodem 

čerstvého vzduchu protiprůvanovými sítěmi v podélných stěnách a odvodem odpadních plynů do vnějšího ovzduší 

štěrbinou v hřebeni střechy stáje. Rolovací vrata ve štítech objektu budou ovládány ručně nebo elektricky pomocí 

tlačítek, popř. dálkového ovládání. 

Osvětlení stáje bude zajištěno zářivkovými svítidly s přispěním nových prosvětlovacích desek ve stávající střešní 

krytině, hřebenové štěrbiny, bočních sítí v oknech. 

Areál farmy je zásobován pitnou vodou vodovodním řádem z vrtů v majetku investora. Na stávající přívod vody 

do objektu budou napojeny nové rozvody vody ve stáji. Kapacita vodovodního řádu postačovala dřívější spotřebě 

(do roku 2008) ve výši 3 938 m
3
 za rok, tudíž bude stačit i předpokládané spotřebě vody po přestavbě stáje, ve výši 

2 070 m
3
 za rok. Vzhledem k nezvyšování kapacity zástavu bude dostatečná i po provedení navrhovaného 

záměru.  

Močůvka, hnojůvka a kontaminované srážkové vody z manipulačních ploch budou sváděny do dvou stávajících 

jímek, každá o kapacitě 200 m
3
. 

Dešťové vody jsou sváděny stávající dešťovou kanalizací do nedalekého Protiveckého rybníka. 

Nové elektro rozvody v rekonstruovaném objektu budou připojeny na stávající elektro přípojku, v současnosti 

umístěné v technické místnosti v přípravně.  

Pro příjezd do farmy bude i nadále využíván stávající vjezd a vnitrofaremní komunikace. Navrhovanou stavbou 

nedochází v dané věci ke změně oproti původnímu stavu. Pro odstavování dopravních prostředků budou 

používány stávající odstavné plochy, které se nacházejí v areálu farmy. 

Roční produkce amoniaku stanovená z projektované kapacity stájí K 96, Haly A a Haly D podle Metodického 

pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP, bude po realizaci změny 8,54 t NH3. Vzhledem k uvedené skutečnosti, bude 

podle kódu 8 přílohy č. 2 k zákonu  č. 201/2012 Sb., náležet Farma pro chov skotu a prasat Protivec jako Chov 

hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t, mezi vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší.  

 

Odůvodnění 

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2,  
370 76 České Budějovice, který je příslušným úřadem podle § 22 písm. a) zákona, obdržel dne 6. 1. 2016 
oznámení záměru „Modernizace Farmy chovu skotu a prasat Protivec“, které bylo podáno společností ZEMPO - 
VOS a.s. Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 296, 384 26, IČ: 25166271. Oznámení podle přílohy č.3 
k zákonu vypracoval Ing. Josef Vorel,  autorizovaná osoba pro zpracování dokumentace a posudku. 

 

Příslušný úřad zahájil zjišťovací řízení dopisem ze dne 11. 1. 2016, Čj. 5032/2016/OZZL. Informace  

o zahájení zjišťovacího řízení byla v souladu s § 16 zveřejněna na úřední desce Jihočeského kraje dne 12. 1. 

2016, na úřední desce Městyse Strunkovice nad Blanicí dne 14. 1. 2016. Lhůta pro vyjádření k oznámení záměru 

uplynula dne 1. 2. 2016  

V rámci zjišťovacího řízení obdržel příslušný úřad vyjádření a stanoviska těchto dotčených správních 

úřadů: 

 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, vyjádření ze dne 21. 1. 2016, zn.: 

ČIŽP/42/IPP/1600817.001/16/CDV 

ČIŽP nemá k předloženému Oznámení připomínky a nepožaduje další posouzení záměru.  

 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, vyjádření ze dne 19. 1. 2016, 

Čj.: KHSJC 00859/2016//HOK PT-ST  

KHS se záměrem souhlasí a nepožaduje další posouzení.  

 Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí, stanovisko ze dne 19. 1. 2016, Čj.: ŽP: 01443/2016 

MěÚ Prachatice se záměrem souhlasí bez připomínek a nepožaduje další posouzení.  

 
Další dotčené územní samosprávné celky, veřejnost a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona 
se k oznámení záměru nevyjádřily. Z obdržených vyjádření k předloženému oznámení záměru nevyvstal 

požadavek dalšího posouzení podle zákona EIA.  

Příslušný úřad v rámci zjišťovacího řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní 
prostředí a zda bude posuzován podle zákona, hodnotil záměr na základě následujících kritérií uvedených 
v příloze č. 2 k zákonu: 
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I. Charakteristika záměru 

Záměrem investora a současně oznamovatele společnosti ZEMPO - VOS a.s., je modernizace Farmy chovu skotu 

a prasat Protivec formou přestavby porodny prasnic na stáj pro ustájení jalovic. Pro realizaci záměru byly využity 

vhodné podmínky,  jako umístění farmy mimo občanskou zástavbu uprostřed zemědělsky využívaných pozemků, 

existence stávajících sítí zásobování vodou, elektrickou energií a kanalizace, dobrá dopravní přístupnost k 

veřejným komunikacím a zařízením. Záměrem dotčené pozemky nenáleží do ZPF a jsou ve vlastnictví 

oznamovatele. Kumulace s jinými záměry se nepředpokládá. 

II. Umístění záměru 

Kraj:    Jihočeský 

Okres: Prachatice  

Městys:                          Strunkovice nad Blanicí, osada Protivec 

Katastrální území:         Protivec ÚTJ 757 110   

Pozemky                       p č. 76/1; 76/2 a 76/3 

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo  

Vlivy na ovzduší: 

Během výstavby je nutno počítat s nepříliš významným navýšením emisí prachu a plynných škodlivin (výfukových 

plynů), zejména při manipulaci se stavebními materiály, pojezdem vozidel po komunikacích a vířením prachu 

z vozovek. Tyto vlivy je možné eliminovat vhodnou organizací výstavby a úklidem vozovek. Vzhledem k umístění 

staveniště lze předpokládat, že v zastavěné části obce nebudou tyto vlivy patrné.  

Vlastní provoz se bude na znečištění ovzduší podílet emisemi amoniaku a pachových látek z chovu hospodářských 

zvířat. Ty budou v ovzduší obsaženy v natolik nízké koncentraci, že se jejich vliv na ovzduší projeví uvnitř 

ochranného pásma areálu a na hnojených pozemcích.  

Vlivy z provozu zemědělského areálu byly podrobně vyhodnoceny a nebudou pro území významné. 

Roční produkce amoniaku stanovená z projektované kapacity dosud provozně nezrušených stájí K 96, Haly A a 

Haly D podle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP, bude po realizaci změny 8,54 t NH3. 

Vzhledem k uvedené skutečnosti, bude podle kódu 8 přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., náležet Farma pro 

chov skotu a prasat Protivec jako Chov hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t, mezi 

vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší, pro který je potřeba povolení Krajského úřadu a schválený 

provozní řád.  

Vlivy na vody: 

Na farmě bude zachován stávající kanalizační systém odvádění nekontaminovaných srážkových vod z areálu 

farmy do Protiveckého rybníka. Močůvka spolu s kontaminovanými srážkovými vodami z manipulačních ploch a 

hnojiště bude skladována ve dvou stávajících jímkách o celkovém užitném objemu 400  m
3
 a vyvezena na pole ke 

hnojení. 

Podzemní vody: 

V zájmovém území a jeho nejbližším okolí nejsou žádné zdroje podzemních vod ani sledované pramenní vývěry. 

Při řádném provedení hydroizolací objektů, kanalizačních potrubí, manipulačních ploch, při nepropustných jímkách 

nedojde k negativnímu ovlivnění podzemních vod. 

 

Povrchové vody: 

Záměr bude realizován v území, které je z hlediska vodohospodářského –  zranitelná oblast. Nejedná se o území 

přirozené akumulace vody. Dešťové vody ze střech a nekontaminovaných zpevněných ploch budou (jsou) 

zaústěny kanalizace, která je svedena do Protiveckého rybníka. 

Močůvka spolu s kontaminovanými srážkovými vodami z manipulačních ploch a hnojiště,  bude skladována ve 

dvou stávajících jímkách o celkovém užitném objemu 400  m
3
 a vyvezena na pole ke hnojení.  
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Při dodržení provozní kázně nelze tedy očekávat negativní ovlivnění životního prostředí – podzemních ani 

povrchových vod. 

Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy, ÚSES: 

Pro obec Strunkovice nad Blanicí i osadu Protivec je zpracován územní plán a tedy i ÚSES jako součást územního 

plánu. Záměr bude realizován ve stávajícím zastavěném území farmy Ptrotivec. V těsném okolí zemědělského 

areálu nejsou žádné cenné prvky ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny. V blízkosti areálu nejsou žádné 

významné prvky ochrany přírody. Podél areálu je částečně provedena výsadba zeleně. V zájmovém území záměru 

se nevyskytuje vzrostlá zeleň do níž by záměr zasáhl a bylo nutno její kácení.  

Vlivy na půdu: 

Realizace záměru nezasáhne do zemědělské půdy. Přestavba objektu Haly D porodny prasnic na stáj pro ustájení 

jalovic na Farmě chovu skotu a prasat Protivec, bude realizována v rámci stávajícího objektu, na stavebních 

pozemcích p č. 76/1; 76/2 a 76/3, v k.ú. Protivec.  Farma je obklopena zemědělskými pozemky, západním směrem 

je zemědělský objekt a dále zástavba osady Protivec. 

Přestavba nebude mít negativní vliv na půdu, pokud bude řádně provedena izolace podlahy stáje a manipulační 

plochy nebudou propouštět. 

K negativnímu ovlivnění půdy může dojit nezodpovědnou aplikací močůvky a hnoje na zemědělské pozemky – při 

nedodržení dávek a zásad aplikace. 

Vlivy na hlukovou situaci 

Při stavebních činnostech: 

H l u k  

V průběhu stavby lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze stavebních strojů, zvláště při 

provádění zemních prací. Tyto činnosti  jsou prováděny téměř výhradně v denní době (od 06,00 hod do 22,00 

hodin). Významnější zatížení území stavební činností, neovlivní téměř vůbec hlučnost v chráněných zónách obce, 

kromě dopravy stavebního materiálu vedoucí přes obec, která bude nevýznamná. Vzhledem k rozsahu stavby a ke 

krátkým termínům výstavby nebude tento zdroj hluku pro posuzované území významným negativním jevem.  

Běžné hodnoty hlučnosti dopravních prostředků a stavebních strojů se  pohybují  kolem 80 dB(A).  

Podle nařízení vlády číslo 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, příloha č. 3, 

část B činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnost LAeq,s v chráněném venkovním prostoru staveb 

při 8 hodinovém hlučném intervalu  67,4 dB, při 14 hodinovém hlučném intervalu 65,0 dB a je pravděpodobné, že 

tato hodnota bude dodržena.  

V i b r a c e  

Stavební stroje jsou velmi často zdrojem vibrací, kterým je vystavena především obsluha stroje a nejbližší okolí 

stroje, případně  okolí dopravních tras. Vibrace z těchto zdrojů jsou utlumeny v podloží do vzdálenosti nejvýše 

několika metrů od místa jejich působení. V žádném případě nemůže dojít k ohrožení nejbližšího okolí staveniště. 

Rovněž některé ruční nářadí ve stavebnictví používané je zdrojem vibrací. Těmito vibracemi však nebude 

významněji ovlivněno širší okolí, natož chráněná zástavba.   

Při provozu : 

Stávající hlukové poměry v posuzovaném území nejsou známé - nebylo provedeno žádné měření. Z prohlídky 

území určeného pro stavbu je možné usoudit, že ovlivnění území hlukem nebude významné. Stávající zatížení 

území hlukem bude do 50 dB (v denní době) na hranici zemědělského areálu. Jeho základ tvoří hluk z areálu a 

obslužné dopravy. Vzhledem ke vzdálenosti chráněné zástavby více než 150 m od areálu (místa stavby) nelze 

negativní vlivy předpokládat. 

Podle NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací je nejvyšší přípustná hodnota 

hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb  (tj. mimo zemědělský areál) 

stanovena pro denní dobu hodnotou 50 dB pro noční dobu hodnotou 40 dB. 

Vlastní provoz zemědělského areálu nebude významnějším zdrojem hluku ani vibrací. Zdrojem hluku bude 

především osobní a nákladní doprava po silnici č. 1110 Vlachovo Březí – Strunkovice nad Blanicí – Protivec – 
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Velký Bor a v menším rozsahu i obslužná doprava areálu – dovoz krmiva a odvoz statkových hnojiv na pozemky 

apod. Tyto činnosti jsou prováděny převážně v denní době a převážně po komunikacích mimo zástavbu obce. 

Hluk z provozu zemědělského areálu pouze přispěje ke stávající hlukové zátěži v území, ne však nad hodnoty,  

které by se významně přiblížili k hygienickým limitům pro chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní 

prostory staveb a významně ovlivnili stávající hlukovou zátěž v území. Zatížení území dopravou se v  souvislosti se 

stavbou nezvýší zejména ve srovnání s původní farmou pro odchov prasat.  

Ostatní vlivy 

Provoz některých technologických zařízení může být zdrojem některých druhů záření.  Kromě záření 

elektromagnetického, jehož zdrojem jsou veškerá elektrotechnická zařízení (elektromotory apod.), a které je ve 

vztahu k životnímu prostředí a obsluze malé a nevýznamné, se v provozovnách mohou vyskytnout zdroje 

vysokofrekvenčního záření, ionizujícího nebo rentgenového záření. Předložený záměr žádným z nich neuvažuje. 

 

Příslušný úřad tedy na základě výše uvedeného nepovažuje za nutné, aby záměr byl posuzován podle zákona, 

neboť vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví jsou jednoznačně určeny a není potřeba je 

v dalším procesu posuzování upřesňovat a doplňovat.  

 

Poučení o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, OVSS II, České Budějovice 

oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení 

podáním učiněným u Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví,  

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona musí 

dotčená veřejnost předložit v odvolání. 

Ing. Karel Černý 
vedoucí odboru životního prostředí,  
zemědělství a lesnictví 

 

„otisk úředního razítka“ 
 

Městys Strunkovice nad Blanicí se žádá o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném po dobu 
stanovenou zákonem (minimálně 15 dnů) a poté o zaslání vyrozumění o vyvěšení Krajskému úřadu – 
Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Po stejnou dobu bude rozhodnutí 
vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu – Jihočeský kraj a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu – Jihočeský kraj se písemnost 
považuje za doručenou. 

 

Záznam o zveřejnění:  
 

Vyvěšeno dne: …………………………     Sejmuto dne: ………………………… 
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Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu. 

Razítko a podpis: ……………………………………………………
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ROZDĚLOVNÍK 
 
Obdrží účastník řízení (oznamovatel)  

 ZEMPO - VOS a.s. Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 296, 384 26  

Obdrží se žádostí o zveřejnění po dobu nejméně 15 dnů 

 Městys Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86, 384 26 Strunkovice nad Blanicí         

Pozn.: Žádáme Vás o zveřejnění informace o oznámení také v místní části Protivec 

 Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, prostřednictvím: Krajský úřad - 
Jihočeský kraj, odbor kancelář ředitele, úsek organizační, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice  

 

Obdrží po nabytí právní moci:  

Oznamovatel 

 ZEMPO - VOS a.s. Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 296, 384 26 -ds 

Dotčené územní samosprávné celky 

 Jihočeský kraj, k rukám člena rady paní Ing. Hany Tůmové, Ph.D., U Zimního stadionu 1952/2,  

370 76 České Budějovice   

 Městys Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86, 384 26 Strunkovice nad Blanicí         

 

Dotčené správní úřady 

 Městský úřad Prachatice, Odbor životního prostředí, Velké náměstí 1, 383 01 Prachatice                     -ds                                                                             

 Oblastní inspektorát ČIŽP, U Výstaviště 16, P.O.BOX 32, 370 21 České Budějovice                -ds                      

 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Územní pracoviště České Budějovice, Na Sadech 1858/25, 370 
71 České Budějovice                    -ds                                    

Na vědomí      

 Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, 

Vršovická 65, 100 10 Praha 10 -ds 

 Ing. Josef Vorel, Černohorská č. 611, 383 01 Prachatice 


