*KUCBX00QJ5D1*
KUCBX00QJ5D1

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
č. j.: KUJCK 93140/2018
datum: 13. 7. 2018
sp. zn.: OZZL 69533/2018/jakubec

vyřizuje: Ing. Jana Kubecová telefon: 386 720 767
e-mail: kubecova@kraj-jihocesky.cz

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 § 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,
podaného obchodní firmou ZEMPO-VOS a. s., Strunkovice nad Blanicí, se sídlem Strunkovice nad Blanicí 296,
384 26 Strunkovice nad Blanicí, IČO 251 66 271,
rozhodl
podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr
„Novostavba odchovny jalovic – Strunkovice nad Blanicí“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.
1. Identifikační údaje
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 k zákonu:
Novostavba odchovny jalovic – Strunkovice nad Blanicí
Bod 69 „Zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat s kapacitou od stanoveného počtu dobytčích jednotek
(tj. 50 DJ). (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti)“ kategorie II přílohy č. 1 k zákonu.
Kapacita (rozsah) záměru:
Předmětem záměru je novostavba stáje s kapacitou 261 ks jalovic ve věku 7 – 24 měsíců. Jalovice budou ustájeny
volně na hluboké podestýlce v jednopodlažním halovém objektu o půdorysu 73 x 18,5 m s výškou sedlové střechy
8,6 m. V rámci stávajícího zemědělského areálu pro chov skotu s kapacitou 629,1 DJ tak dojde k navýšení zástavu
o 91 ks jalovic, tj. o 56,4 DJ.
Umístění záměru:
Kraj:
Obec:

Jihočeský
Strunkovice nad Blanicí
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Katastrální území:
Pozemky parc. č.:

Strunkovice nad Blanicí
674/10, 674/29 a 677/35

Oznamovatel:
ZEMPO-VOS a. s., Strunkovice nad Blanicí, se sídlem Strunkovice nad Blanicí 296, 384 26 Strunkovice nad Blanicí,
IČO 251 66 271
Zpracovatel oznámení:
Ing. Radek Přílepek (držitel autorizace dle § 19 zákona), Bydlinského 871, 391 01 Sezimovo Ústí
2. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Novostavba stáje pro jalovice bude umístěna navazovat na areál společnosti ZEMPO-VOS a. s. ve Strunkovicích
nad Blanici. Ustájení jalovic v nové stáji bude provozováno se stelivovou technologií na hluboké podestýlce s denním
vyhrnováním krmiště. V současné době je v areálu provozován chov skotu i v dalších stájích obdobným způsobem.
Změnami tedy dojde ke zvýšení počtu ustájených zvířat, na farmě bude v přepočtu na DJ ustájeno 685,5 DJ.
V původním areálu chovu prasat ve vzdálenosti cca 400 m jihovýchodně, který je v majetku jiného subjektu, se
v současné době nachází provozovaná bioplynová stanice a připravuje se rekonstrukce stájí pro výkrm brojlerů.
Vzhledem k dostatečné vzdálenosti je možné kumulaci s tímto záměrem vyloučit.
3. Stručný popis technického a technologického řešení včetně porovnání s nejlepšími dostupnými
technikami:
Údaje o záměru pro potřeby oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb. jsou převzaty ze studie „Novostavba odchovny
jalovic – Strunkovice nad Blanici“, kterou zpracovala firma FARMTEC a. s., oblastní ředitelství Strakonice.
SO-01 Stáj pro jalovice
Jednopodlažní halový objekt s ocelovou konstrukcí o půdorysu 73 x 18,5 m s výškou hřebene sedlové střechy 8,6 m
(včetně větrací štěrbiny) a sklonem 22o, výškou okapní římsy cca 4,4 m nad upraveným terénem. Kapacita ustájení
bude 261 ks jalovic (161,8 DJ).
Celkový ráz objektu bude odpovídat danému účelu a charakteru provozu, jedná se o objekt s typologickými znaky
zemědělského zařízení. Jako pohledové materiály se uplatní beton bez povrchové úpravy, ocelová konstrukce
a střešní krytina. Vrchní vrstvu střešního pláště bude tvořit velkoformátová skládaná krytina světle šedé barvy tak,
aby korespondovala s barvou krytiny ostatních staveb v areálu. Do hřebene střechy bude osazena větrací štěrbina.
Větrání stáje bude přirozené, nasávání vzduchu podélnými stěnami, odvod vzduchu hřebenovou větrací štěrbinou.
Po jižní straně stáje prochází jednostranný krmný stůl, na který navazuje krmiště a lehárna. Ze všech míst kotců je
volný přístup ke krmnému stolu a k napájecím žlabům, které jsou umístěny v hrazení mezi krmištěm a lehárnou.
Obvodový plášť haly je navržen jako otevřený, krytý svinovací plachtou, s parapetem výšky cca 1 m. V šířce krmného
stolu, krmiště a dále do leháren jsou v obou štítech haly umístěna vrata pro průjezd prostorem krmného stolu
a pro vjezd do krmiště a leháren pro zastýlání a vyhrnování hnoje. Podlahy ve stáji budou provedeny z betonové
mazaniny na vodotěsné izolaci, zajišťující stavbu proti průsaku močůvky do podloží.
Ustájení jalovic je navrženo volné v kotcích, se stelivovou technologií na hluboké podestýlce. Krmení bude zakládáno
krmným vozem na krmný stůl opatřený kyselinovzdornou dlažbou, zvířata budou krmena 2 x denně. Odkliz mrvy
z krmiště bude zajištěn dle potřeby 1x denně pomocí mobilního prostředku přes zpevněnou manipulační plochu
na vůz u západního štítu stáje. Hnůj z leháren bude vyhrnován cca 1x za 3 týdny. Kontaminované dešťové vody
a hnojůvka budou gravitačně odtékat do stávající jímky u objektu OMD s kapacitou 300 m 3.
Úroveň navrženého technologického řešení stáje odpovídá současné úrovni zemědělských staveb.
SO-02 Manipulační plocha s hnojnou koncovkou
Pro potřeby vyhrnování mrvy ze stáje bude sloužit manipulační plocha u západních štítů stáje SO-01 o rozměrech
18 x 10 m. Součástí bude i opěrná zídka pro usnadnění nakládky a stání pro vůz. Plocha bude opatřena izolací
proti úniku kontaminovaných vod, které budou svedeny do stávající jímky. Manipulační plocha bude chráněna
proti vniku srážkových vod z vnitrofiremních komunikací protisklonem.
Komunikace
Pro zajištění přístupu ke stáji budou před jejími štíty vybudovány zpevněné manipulační plochy a komunikace
v rozsahu 250 m2.
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Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci, proto nebyl porovnáván s nejlepšími dostupnými
technikami.
Odůvodnění
1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení kritérií uvedených
v příloze č. 2 k zákonu:
I. Charakteristika záměru
Jedná se o novostavbu jednopodlažní stáje pro jalovice s ocelovou konstrukcí o půdorysu 73 x 18,5 m s výškou
hřebene sedlové střechy 8,6 m (včetně větrací štěrbiny), která bude umístěna v těsném sousedství areálu společnosti
ZEMPO-VOS a. s. Strunkovice nad Blanici. Kapacita stáje bude 261 ks jalovic (161,8 DJ) se stelivovým ustájením
na hluboké podestýlce s denním vyhrnováním krmiště. V současné době je v areálu provozován chov skotu
i v dalších stájích obdobným způsobem. Změnami tedy dojde ke zvýšení počtu ustájených zvířat, na farmě bude
ustájeno v přepočtu na DJ celkem 685,5 DJ.
Jihovýchodně od plánovaného záměru, ve vzdálenosti cca 400 m, v původním areálu chovu prasat, který je v majetku
jiného subjektu, se v současné době nachází provozovaná bioplynová stanice a připravuje se rekonstrukce stájí
pro výkrm brojlerů. Vzhledem k dostatečné vzdálenosti je možné kumulaci s tímto záměrem vyloučit.
Stáj bude umístěna na pozemku parc. č. 677/35 v k. ú. Strunkovice nad Blanicí, pro výstavbu bude zapotřebí
běžných stavebních materiálů, nepředpokládají se zvýšené nároky na přírodní zdroje. Pozemek je veden v Katastru
nemovitostí jako orná půda, biologická rozmanitost je dána jeho obhospodařováním. Dále budou stavbou dotčeny
pozemky parc. č. 674/10 a 674/29, oba vedené jako ostatní plocha. Celková zastavěná plocha stavbou stáje,
manipulačními plochami a komunikacemi bude 1 781 m2. Stavbou nebude zasahováno do pozemků určených
k plnění funkcí lesa. Navýšení roční spotřeby pitné vody na farmě při provozu nové stáje bude 996 m3, zdrojem vody
je stávající vrt s dostatečnou vydatností. Zároveň bude úměrně k navýšené kapacitě farmy větší spotřeba krmiva
(siláž, senáž, jádro) a steliva. Spotřeba léčiv, dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních prostředků se nebude
významně lišit od spotřeby v současné době.
Ke vzniku odpadů kategorie ostatní i nebezpečný dojde při výstavbě i za provozu záměru. Jedná se o odpady
odpovídající typu stavby a provozu. S odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou. Odpadní vody
charakteru močůvky nevznikají, veškerá tekutá složka exkrementů bude vsakována podestýlkou a bude obsažena
v produkci hnoje. Kontaminované dešťové vody vznikající pouze na hnojné koncovce v množství 95 m3/rok se
svodem do stávající jímky u stáje pro jalovice, která má dostatečnou kapacitu. Dešťová voda z nekontaminovaných
zpevněných ploch a střechy objektu bude vsakována na pozemku investora.
Průběh výstavby, která je nevelká rozsahem a časově omezená na poměrně krátkou dobu, nedojde zásadním
způsobem k ovlivnění okolního životního prostředí ani k ohrožení zdraví obyvatel nejbližších obytných objektů
v okolí. Provozem stáje, která bude součástí stávající farmy chovu skotu, nedojde k ovlivnění, případně narušení
okolního prostředí. Negativní vlivy mohou nastat pouze v případě technologické nekázně, při dodržení příslušných
předpisů jsou však tato rizika vyloučena.
II. Umístění záměru
Stavba nové haly pro chov jalovic bude realizována na pozemcích parc. č. 674/10, 674/29 a 677/35 v k. ú.
Strunkovice nad Blanicí v návaznosti na stávající zemědělský areál, který se nachází jižně od obce Strunkovice
nad Blanicí. Nejedná se o území hustě zalidněné, záměrem nebudou přímo ovlivněny žádné kulturní památky, záměr
není umisťován do historicky či archeologicky cenného území. Dotčené území není zatěžováno nad míru únosného
zatížení, staré ekologické zátěže zde nejsou registrovány. Vzhledem k malému rozsahu záměru a jeho umístění lze
vyloučit významné vlivy přesahující státní hranice.
Dle vyjádření Městského úřadu Prachatice, Odboru stavebně správního a regionálního rozvoje, oddělení
regionálního rozvoje a památkové péče, vydaného dne 15. 5. 2018, č. j. MUPt: 06410/2018/02, je záměr z hlediska
platného Územního plánu Strunkovice nad Blanicí možný. Záměr bude umístěn do zastavitelné plochy se způsobem
využití jako plocha výroby a skladování (VS-1), na které je možné mimo jiné umístění zemědělských staveb,
např. chov hospodářských zvířat apod.
V místě výstavby se nenacházejí žádné prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) ani významné krajinné
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prvky, zvláště chráněná území a přírodní parky. Významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí NATURA 2000 byl ve smyslu § 45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody
a krajiny“), vyloučen ve stanovisku krajského úřadu č. j. KUJCK 66097/2018/OZZL ze dne 16. 5. 2018.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
V době výstavby dojde k nepříliš významnému navýšení emisí prachu, zejména při manipulaci se stavebními
materiály a pojezdem vozidel po komunikacích. Vlivy budou časově omezené a lze je eliminovat vhodnou organizací
výstavby (zkrápění a úklid vozovek). Vzhledem k umístění staveniště lze předpokládat, že nejbližší obytná zástavba,
která se nachází ve vzdálenosti cca 330 m od stavby, nebude výstavbou záměru významně ovlivněna. Negativně
mohou obyvatelé vnímat zápach při rozvážení statkových hnojiv na zemědělské pozemky, minimalizace těchto vlivů
bude zajištěna vhodně sestaveným plánem organického hnojení. Problematika ochrany ovzduší ve vztahu
k objektům hygienické ochrany je řešena návrhem ochranného pásma chovu, které je součástí předloženého
oznámení. Vzhledem k charakteru provozu a vzdálenosti od obce, lze konstatovat, že přímými vlivy a účinky provozu
stavby nebude obyvatelstvo negativně zasaženo, nedochází k výrazné změně oproti stávajícímu stavu. V okolí farmy
jsou dobré rozptylové podmínky, množství tepla ani obsah látek obsažených ve výdechových plynech nebude
významně ovlivňovat klimatické podmínky.
V rámci oznámení byla vyhodnocena hluková zátěž v době výstavby a za provozu. Výpočty vyloučily překračování
hygienických limitů hluku u nejbližší obytné zástavby a chráněných venkovních prostor. Vliv přenosu vibrací
na obyvatelstvo se s ohledem na četnost dopravy a instalované technologie neprojeví.
Areál se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a nezasahuje do ochranných pásem
vodních zdrojů. Realizací záměru nedojde ke změně stávajících odtokových poměrů v území. Dešťové vody
ze střech budou odváděny na terén a vsakovány na pozemku investora. Ohrožení povrchových a podzemních vod
hrozí pouze v případě hrubého porušení plánu organického hnojení a technologické kázně. Podlahy stáje a hnojná
koncovka budou stavebně provedeny jako nepropustné, stávající jímka na kontaminované vody bude prověřena
z hlediska těsnosti. Močůvka nevzniká, bude obsažena v produkci hnoje, kontaminované dešťové vody z hnojné
koncovky budou jímány do stávající jímky u OMD se skladovací kapacitou 300 m3, tato je dostatečná na jejich
uskladnění po dobu 3 měsíců provozu celého areálu.
Posuzovaným záměrem dojde k záboru zemědělského pozemku, zastavěná plocha objekty bude 1 780 m2. Hnůj
vyprodukovaný ve stájích bude aplikován na obhospodařované pozemky investora, což se projeví pozitivně.
Realizace záměru si nevyžádá zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa, nebude dotčeno ani ochranné pásmo
lesa.
Posuzovaný záměr není v interakci se žádným zvláště chráněným územím podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích
oblastí NATURA 2000 byl vyloučen. Krajinný ráz nebude ovlivněn, stáj nebude převyšovat stávající stavby
v zemědělském areálu, objekt bude řešen v kombinaci dřevo a šedá a zelená barva. Objekt bude doplněn zelení
tak, aby se vhodně začlenil do krajiny.
Záměr nemá vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje, nebudou jím dotčeny kulturní památky, archeologicky ani
kulturně významné lokality či stavby.
2. Úkony před vydáním rozhodnutí:
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 23. 5. 2018 oznámení
záměru „Novostavba odchovny jalovic – Strunkovice nad Blanicí“. Oznamovatelem je ZEMPO-VOS a. s., Strunkovice
nad Blanicí, se sídlem Strunkovice nad Blanicí 296, 384 26 Strunkovice nad Blanicí, IČO 251 66 271.
Oznámení zpracoval podle přílohy č. 3 k zákonu Ing. Radek Přílepek, bytem Bydlinského 871, 391 01 Sezimovo
Ústí, který je držitelem autorizace dle § 19 zákona. Oznámení splňovalo náležitosti dle § 6 odst. 4 zákona, proto
příslušný úřad zahájil zjišťovací řízení dopisem čj. KUJCK 73064/2018 ze dne 31. 5. 2018. Téhož dne bylo oznámení
rozesláno k vyjádření dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným orgánům a informace o zahájení
zjišťovacího řízení byla v souladu s § 16 zákona zveřejněna na úřední desce Jihočeského kraje a v informačním
systému EIA pod kódem záměru JHC864. Na úřední desce Městyse Strunkovice nad Blanicí byla informace
o zahájení zjišťovacího řízení zveřejněna dne 5. 6. 2018.
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3. Podklady pro vydání rozhodnutí:


oznámení záměru „Novostavba odchovny jalovic – Strunkovice nad Blanicí“



vyjádření uvedená v bodě 4

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v rámci zjišťovacího řízení:


Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, vyjádření ze dne 5. 6. 2018
č. j. KHSJC 14779/2018/HOK.PT-ST



Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí, stanovisko ze dne 20. 6. 2018, č. j. ŽP: 17943/2018



Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj, vyjádření ze dne 27. 6. 2018,
č. j. SVS/2018/078399-C



Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice, vyjádření ze dne 29. 6. 2018,
č. j. ČIŽP/42/2018/4618

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích s obsahem oznámení
souhlasí a nepožaduje další posuzování záměru podle zákona.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí nemá jako příslušný vodoprávní úřad, orgán ochrany
ovzduší, ochrany přírody, ochrany zemědělského půdního fondu a z hlediska odpadového hospodářství žádné
připomínky a nepožaduje další posuzování vlivů záměru na životní prostředí.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj nemá z veterinárního hlediska k záměru
připomínky.
Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice (ČIŽP) nemá připomínky z hlediska
ochrany přírody, ochrany vod a odpadového hospodářství. Z hlediska ochrany ovzduší uvádí, že v příslušné kapitole
oznámení není řešena emise produkovaná do ovzduší při výstavbě záměru.
Vypořádání: Vlivy na ovzduší a klima byly vyhodnoceny v oznámení v kapitole D.I.2, dle příslušného úřadu
dostatečně. Zpracovatel oznámení tuto informaci do kapitoly B.III doplnil takto:
„Při stavbě nebudou působit stacionární bodové zdroje znečištění jako např. betonárny. V rámci stavby bude
betonová směs dovážena z již existujících výroben v okolí.
Na zatěžování okolí stavby emisemi v období výstavby se podílí především emise z dopravy vyvolané stavební
činností přitěžující ostatní dopravu na veřejných komunikacích (zajišťující přepravu materiálů ze staveniště
a na staveniště) a emise z prostoru staveniště – z provozu stavebních mechanizmů a především šíření prachu
z odkryté stavební plochy při provádění zemních prací.
Ze stavebních strojů a z nákladních vozů budou emitovány běžné polutanty, především NOx, CO, TZL a v malém
množství také uhlovodíky. Množství těchto emisí není v současné době stanoveno, závisí především na organizaci
výstavby, která bude upřesněna v dalších stupních projektové dokumentace. Vzhledem k dostatečné vzdálenosti
od obytné zástavby, nelze vliv na obyvatele považovat za významný.
Přitížení imisní zátěže z dopravy mimo prostor stavby nebude významné.“
Územně samosprávné celky, veřejnost a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona se k oznámení
nevyjádřily. Žádné obdržené vyjádření neobsahovalo požadavek na další posuzování záměru. Na základě
vyhodnocení kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel příslušný úřad k závěru, že vlivy na jednotlivé složky
životního prostředí a veřejné zdraví jsou jednoznačně určeny a není potřeba je v dalším procesu posuzování
upřesňovat a doplňovat. Výstavbou ani provozem záměru nedojde k významnému zásahu do životního prostředí,
ani nedojde k ohrožení zdraví obyvatel. V oznámení záměru jsou konkretizovány všechny charakteristiky a ukazatele
vlivů záměru na životní prostředí požadované v příloze č. 3 k zákonu. Příslušný úřad na základě výše uvedeného
nepovažuje za nutné, aby záměr byl posuzován podle zákona.
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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. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Městys Strunkovice nad Blanicí žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném po dobu
stanovenou zákonem (minimálně 15 dnů) a poté o zaslání vyrozumění o zveřejnění 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: …………………………

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: ……………………………………………………

ROZDĚLOVNÍK k č. j.: KUJCK 93140/2018
Oznamovatel (poštou na doručenku)


ZEMPO-VOS a. s., Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 296, 384 26 Strunkovice nad Blanicí
+ 1 x oznámení

Dotčené územní samosprávné celky


Jihočeský kraj, k rukám člena rady pana Pavla Hrocha, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
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Městys Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86, 384 26 Strunkovice nad Blanicí (prostřednictvím
datové schránky)

Dotčené orgány (prostřednictvím datové schránky)


Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice



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



Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, územní pracoviště Prachatice,
Hradební 435, 383 01 Prachatice



Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj, Severní 9, 370 10 České Budějovice

Na vědomí (prostřednictvím datové schránky)


Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice



Městský úřad Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice

Zpracovatel oznámení


Ing. Radek Přílepek , Bydlinského 871, 391 01 Sezimovo Ústí

Dále obdrží (se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dní)


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 (prostřednictvím datové schránky)


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