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Rozhodnutí
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice, 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 podaného
Zemědělským obchodním družstvem Němětice, Nihošovice 24, 387 01 Nihošovice, IČO 001 13 794, vyjádření
dotčených správních orgánů a kritérií pro zjišťovací řízení uvedených v příloze č. 2 k zákonu,
rozhodl
podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr „Stavební úpravy hal pro kuřata – farma Nihošovice“ 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:
Stavební úpravy hal pro kuřata – farma Nihošovice
Ve smyslu § 4 odst. 1, písm. c) zákona se jedná o významnou změnu záměru k bodu 69 – „Zařízení k chovu

hospodářských zvířat s kapacitou od stanoveného počtu dobytčích jednotek. (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé
hmotnosti)“ - tj. 50 DJ, kategorie II přílohy č. 1 k zákonu
Kapacita (rozsah) záměru:
Pro účely chovu zvířat je v současné době ve stávajícím zemědělském areálu v k. ú. Nihošovice umístěno 6 hal
pro telata. Záměrem oznamovatele jsou stavební úpravy hal č. 1 a 2, které budou nově využívány pro výkrm
kuřat. V každé hala se bude nacházet 19 995 ks kuřat, celkem tedy 39 990 ks kuřat tj. 79,98 DJ. S chovem
telat se již v areálu nepočítá.
Umístění záměru:
Kraj:
Obec:
Katastrální území:
Pozemky KN p. č.:

Jihočeský
Nihošovice
Nihošovice
st. 107/2, st. 107/3, st. 107/6 a st. 107/7

identifikátor DS: kdib3rr
e-podatelna:
posta@kraj-jihocesky.cz

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650
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Oznamovatel:
Zemědělské obchodní družstvo Němětice, Nihošovice 24, 387 01 Nihošovice, IČO 001 13 794
Zpracovatel oznámení:
Ing. Radek Přílepek držitel autorizace dle § 19 zákona
2. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Cílem záměru jsou stavební úpravy dvou hal v areálu oznamovatele v k. ú. Nihošovice, které umožní jejich
využití pro chov kuřat. Ostatní haly v areálu nebudou využívány pro chov telat. Kumulaci s jinými záměry je
možno vyloučit.
3. Stručný popis technického a technologického řešení:
Technické řešení společné pro obě haly SO 01 Hala 1 a SO 02 Hala 2:
Původní objekt teletníku o půdorysných rozměrech 100,4 x 12,7 m s výškou hřebene sedlové střechy 5,5 m
nad terénem bude modernizován pro výkrm kuřat. Podhled z interiérové strany bude ze sendvičových panelů
plech/PIR/plech kotvený z vnitřní strany na stávající konstrukci železobetonového vazníku. Obvodové stěny
budou zachovány stávající z betonových panelů. Štíty jsou zděné. V bočních stěnách na místě stávajících oken
budou osazeny nasávací ventilační klapky kryté pevnými deflektory (ochrana proti větru). V západní štítové
stěně budou umístěny ventilátory tunelového větrání. Podlahy ve stáji budou provedeny v profilu dle
požadavků technologie z betonové mazaniny na vodotěsné izolaci nebo z vodonepropustného betonu. Vedle
objektu stáje z jižní strany budou umístěny 3 zásobníky na krmné směsi po 15 t, resp. 25 m3, které budou
využívány pro obě haly. Větrání haly budou v rámci provozu zajišťovat u západního štítu 4 ks ventilátorů BF 50
a ve střeše 4 ks ventilátorů DA 820. Vytápění bude zajišťováno pomocí 4 ks plynových topidel – navržena jsou
topidla WinterWarm DXC 80 LPG s odvodem spalin a přívodem vzduchu (příkon jednotky 83 kW). Použité
jednotky vytápí prostor automaticky dle požadavků klima počítače a nastavených hodnot. Napájení zvířat je
zajištěno spouštěcími řadami miskových napáječek. Krmení krmnými směsmi ze zásobníků bude pomocí
spirálových dopravníků distribuováno ke spouštěcím řadám miskových krmítek. Krmení a napájení je řízeno
automaticky počítačem.
Ve stáji SO 01 bude zachováno stávající sociální zázemí, nově zde bude umístěn velín – technická místnost,
místnost pro umístění náhradního zdroje. Naskladňovací kapacita každé haly je 19 995 ks jednodenních kuřat.
Během výkrmu je každý den prováděna kontrola a odklízení uhynulých jedinců, kteří jsou shromažďováni
v plastových nepropustných nádobách umístěných u štítu. Odvoz uhynulých jedinců je zajištěn 1x za 2–3 dny,
což odpovídá množství běžných úhynů. V případě potřeby je možno odvoz sjednat častěji. Odvoz provádí
svozová služba kafilerního podniku společnosti ASAVET a.s., provozovna Biřkov, která u brány areálu
vyprázdní kafilerní nádoby. Odkliz podestýlky je řešen jednorázově po skončení turnusu. Manipulace
s podestýlkou probíhá uvnitř objektů, kde je podestýlka nakládána a je neprodleně odvezena z hal přímo
na pole jako hnojivo, nebo na v havarijním plánu schválené polní hnojiště. Po vyklizení trusu mobilním
prostředkem (UNC) následuje očista a dezinfekce haly. Voda z čištění hal bude svedena kanalizací vedenou
vně objektu do stávající jímky společné pro obě haly s kapacitou 20 m 3 (přečerpávací jímka), odkud je možné
vody čerpat do stávajících jímek typu Vítkovice nebo přímo do přepravního prostředku k aplikaci na pozemky.
Hygienické zázemí je zřízeno v hale 1, kde je umístěno WC, šatna včetně sprchy a kancelář. Odkanalizování je
do stávající jímky 15 m3 s vyvážením na ČOV Volyně.
Odůvodnění
1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení kritérií
uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:
I. Charakteristika záměru
Záměrem je rekonstrukce a modernizace dvou hal původně využívaných k chovu telat na haly pro výkrm
kuřat. Ostatní haly v areálu jsou využívány jako skladovací prostory a s chovem telat se zde v budoucnu
neuvažuje.
II. Umístění záměru
Objekty, kterých se modernizace týká, se nacházejí v severní části stávajícího zemědělského areálu v k. ú.
Nihošovice. Jedná se o zastavěné a manipulační plochy.
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III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
Vlivy na obyvatelstvo, veřejné zdraví a sociální a ekonomické vlivy
Za nejbližší chráněný objekt lze považovat dům v obci Nihošovice č. p. 50 na severním okraji obce
ve vzdálenosti 460 m od hranice areálu a cca 520 m od vlastního záměru. Navržená technologická zařízení,
či technologické postupy, nebudou zdrojem nadlimitního hluku emitovaného vně objektů. Nejvyšší přípustné
hodnoty hluku ve venkovním prostoru pro denní dobu 50 dB a pro noční dobu 40 dB nebudou vlivem záměru
překročeny. Negativně mohou obyvatelé vnímat zápach při rozvážení statkových hnojiv na zemědělské
pozemky. Minimalizace těchto vlivů bude zajištěna vhodně sestaveným plánem organického hnojení. Bude se
jednat o časově omezené působení, které je možné akceptovat. Vlivy na obyvatelstvo zprostředkovaně přes
jednotlivé složky životního prostředí (voda, půda, ovzduší) se rovněž nepředpokládají a celková produkce
amoniaku a pachových látek není natolik významná, aby mohla nějak ovlivnit pohodu obyvatel. Problematika
ochrany ovzduší ve vztahu k objektům hygienické ochrany je řešena návrhem ochranného pásma chovu, který
je součástí oznámení záměru (část F). Za předpokladu dodržení stanovených podmínek pro realizaci záměru
a kontrol ze strany odpovědných orgánů, není předpoklad zdravotního rizika pro obyvatelstvo. V případě
sociálně ekonomického vlivu záměru nelze hovořit o zlepšení či zhoršení současného stavu. Na základě
zkušeností z obdobných provozů lze konstatovat, že provoz záměru nebude znamenat ovlivnění nad rámec
limitů daných zákonnými normami.
Vlivy na ovzduší a klima
Vlastní provoz se bude na znečištění ovzduší podílet emisemi amoniaku, CO 2 a v zanedbaném množství také
dalších pachových látek, které se uvolňují z exkrementů zvířat. Ty budou v ovzduší v okolí stájového prostoru
obsaženy v natolik nízké koncentraci, že se jejich vliv na ovzduší nijak negativně neprojeví. Problematika
ochrany ovzduší ve vztahu k objektům hygienické ochrany je řešena návrhem ochranného pásma chovu, který
je součástí oznámení. Výpočtem bylo doloženo, že území, které může být potenciálně zasažené pachovými
látkami nezasahuje do obydlené části obce. Z hlediska vlivu stavby na kvalitu ovzduší v širším zájmovém
území a z hlediska klimatu budou vlivy provozu zanedbatelné.
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
V zájmovém území stavby nebyly měřeny hlukové poměry, předpokládá se však, že vzhledem ke vzdálenosti
obytných objektů cca 500 m od areálu bude hygienický limit dodržen. Rozhodujícím faktorem bude
v rámci provozu stájí výkrmu kuřat ventilace. V západních štítech obou hal budou umístěny 4 ks ventilátorů BF
50 a ve střeše 4 ks ventilátorů DA 820. Pro posouzení maximálního výkonu je rozhodující letní provoz
ventilace, kdy se provozuje tunelově a pro odsávání slouží ventilátory v západním štítě hal. V letním období
v denní době mohou být v závislosti na teplotě v provozu všechny štítové ventilátory, tedy 8 ks ventilátorů BF
50. V letním období v noční době může být v závislosti na teplotě v provozu max. 6 ks ventilátorů BF 50.
Tónová složka není dle dostupných měření i podkladů dodavatelů technologií u žádného
ze zařízení přítomna. Na základě zkušeností z obdobných provozů, útlumu hluku vzdáleností a odcloněním
ostatními objekty je možné konstatovat, že popsané zdroje nebudou způsobovat nadlimitní ovlivnění okolí
a chráněného venkovního prostoru staveb. Před uvedením stájí do provozu bude provedeno měření hluku
nejbližších obytných objektů v obci.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Realizací záměru nedojde ke změně stávajících odtokových poměrů v území. Dešťové vody ze střech budou
odváděny stávajícím způsobem. Ohrožení povrchových nebo podzemních vod hrozí pouze v případě hrubého
porušení plánu organického hnojení a technologické kázně. Podlahy ve stájích a jímka budou stavebně
provedeny a udržovány jako nepropustné. Močůvka a kontaminované dešťové vody nevznikají, vody z čištění
stájí budou jímány v jímce s dostatečnou skladovací kapacitou 20 m3.
Vlivy na půdu a krajinu
Objekty, kterých se záměr týká, se nachází ve stávajícím areálu. Půdorys hal se nezmění. Nedochází k záboru
pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu. Stavby nezasahují do pozemků určených k plnění
funkcí lesa. Podestýlka vyprodukovaná ve stájích bude po vyskladnění následně odvážena
na obhospodařované pozemky, kde bude skladována na polních hnojištích schválených v havarijním plánu
nebo přímo aplikována. V případě momentální nedostupnosti polních hnojišť vzhledem ke klimatickým
podmínkám může být využito i hnojiště přímo v areálu. Zemědělské obchodní družstvo Němčice
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obhospodařuje dostatečnou výměru zemědělské půdy k aplikaci organických hnojiv podle plánu organického
hnojení.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vzhledem k povaze záměru se nepředpokládají negativní vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr nebude mít podstatný vliv na faunu a floru. Realizace záměru bude prováděna ve vlastním areálu
farmy, území je výrazně ovlivněno činností člověka. Na dotčeném území ani v jeho těsném okolí nejsou žádné
cenné prvky ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Ochrana
okolního území bude zabezpečena dodržováním provozního řádu a plánu organického hnojení. Vzhledem
k tomu, že se jedná o stávající stavby v areálu, nedojde k ovlivnění krajinného rázu a vliv na krajinu lze
považovat za málo významný a akceptovatelný.
Proces posuzování vlivů na životní prostředí posuzuje realizaci záměru z hlediska akceptovatelnosti a únosnosti
území. Z hlediska tohoto nebyl nalezen natolik závažný faktor, který by bránil realizaci předloženého záměru
při předpokladu plnění všech relevantních povinností daných platnou legislativou. Zhodnoceny byly v rámci
záměru všechny vstupy a výstupy, které s provozem záměru souvisí. V místě záměru nebyly shledány žádné
významné prvky či překážky, které by bránily realizaci záměru. Cílem oznámení bylo hodnocení a posouzení
možného vlivu záměru na jednotlivé složky životního prostředí. Na základě kritického zhodnocení dostupných
informací lze konstatovat, že za předpokladu splnění všech preventivních opatření nebude provoz záměru
představovat navýšení vlivu na životní prostředí ani zdraví obyvatel oproti stávajícímu stavu. V oznámení
záměru jsou konkretizovány všechny charakteristiky a ukazatele vlivů záměru na životní prostředí požadované
v příloze č. 3 k zákonu. Na základě vyhodnocení kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu, oznámení záměru
a vyjádření k němu uplatněných, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný negativní vliv
na životní prostředí a nepodléhá posuzování podle zákona. Celkově byly v oznámení negativní vlivy realizace
záměru na jednotlivé složky životního prostředí vyhodnoceny jako akceptovatelné.
2. Úkony před vydáním rozhodnutí:
Krajský úřad Jihočeského kraje, 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 29. 7. 2020
oznámení záměru „Stavební úpravy hal pro kuřata – farma Nihošovice“, které podalo Zemědělské obchodní
družstvo Němětice, Nihošovice 24, 387 01 Nihošovice, IČO 001 13 794. Předložené oznámení splňovalo
náležitosti dle § 6 odst. 4 zákona, proto příslušný úřad zahájil zjišťovací řízení dopisem č. j. KUJCK 97845/2020
ze dne 5. 8. 2020. Informace o zahájení zjišťovacího řízení byla v souladu s § 16 zákona zveřejněna na úřední
desce Jihočeského kraje dne 6. 8. 2020, na úřední desce obce Nihošovice dne 13. 8. 2020. V téže lhůtě bylo
oznámení rozesláno k vyjádření dotčeným správním orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům.
Rovněž byly oznámení záměru a informace o probíhajícím zjišťovacím řízení zveřejněny na internetových
stránkách
agentury
CENIA,
česká
informační
agentura
životního
prostředí
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr) - kód záměru JHC944 a na stránkách Krajského úřadu
Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Lhůta pro vyjádření k oznámení byla
do 5. 9. 2020.
Cílem zjišťovacího řízení je u záměrů a jejich změn uvedených v § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona zjištění, zda
mohou mít významný vliv na životní prostředí, případně zda mohou samostatně nebo ve spojení s jinými
záměry významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a zda budou posuzovány podle
zákona. Při určování, zda záměr nebo jeho změna může mít významné vlivy na životní prostředí, přihlíží
příslušný úřad vždy k povaze a rozsahu záměru, k jeho umístění, k obdrženým vyjádřením a k okolnosti, zda
záměr nebo jeho změna dosahuje svou kapacitou limitních hodnot uvedených v příloze č. 1 k zákonu u záměrů
příslušného druhu kategorie II.
3. Podklady pro vydání rozhodnutí:
➢
➢

Oznámení záměru „Stavební úpravy hal pro kuřata – farma Nihošovice“, které zpracoval Ing. Radek
Přílepek, držitel autorizace dle § 19 zákona
Vyjádření uvedená v bodě 4.

Stránka 4 z 7

Naše č. j.: KUJCK 111835/2020

Sp. zn.: OZZL 95283/2020/pezo SO

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

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, vyjádření ze dne 17. 8. 2020,
zn. ČIŽP/42/2020/4006
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, vyjádření ze dne 7. 8.
2020, č. j. KHSJC 23624/2020/HOK.PI-PT-ST
Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 18. 8. 2020 č. j.
MUST/032727/202/ŽP/Rod
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení ochrany
ovzduší a nakládání s odpady, vyjádření ze dne 17. 8. 2020 č. j. KUJCK 103041/2020

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení ochrany ovzduší a
nakládání s odpady nemá k záměru připomínky. Pouze upozorňuje, že z hlediska zařazení do kategorie zdrojů
znečišťování ovzduší podle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, se
jedná o vyjmenovaný stacionární zdroj – dosahuje limitů uvedených pod bodem 8. „Chov hospodářských zvířat
s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně“, a nevyjmenované spalovací zdroje, které nelze sčítat.

Vypořádání: Upozornění obsažené ve vyjádření bude řešeno v rámci dalších řízení vedoucích k povolení
záměru.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice (dále také ČIŽP) ve svém vyjádření
uvádí, že podle příl. č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v platném znění, se bude jednat o zařízení
kategorie 6.6. Intenzivní chov drůbeže nebo prasat s prostorem pro více než 40 000 ks drůbeže.

Vypořádání: V oznámení je uvedeno, že se bude v každé hale nacházet 19 995 ks kuřat, celkem tedy 39 990
ks kuřat. Nejedná se tedy o zařízení, které naplňuje dikci kategorie 6.6. přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb.,
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých
zákonů, v platném znění. V případě překročení uvedené kapacity 40 000 ks kuřat bude záměr podléhat řízení
o integrovaném povolení.
Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí ve svém vyjádření upozorňuje, že dle § 79 odst. 4 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění je nutné před povolením či
ohlášením stavby požádat zdejší odbor o vydání závazného stanoviska. Dále upozorňuje, že po provedení
stavebních úprav dosáhne projektovaná produkce emisí amoniaku prahové hodnoty pro zařazení technologie
mezi vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší definované v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, v platném znění. V tomto případě je příslušným správním orgánem Krajský úřad
Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Vypořádání: Upozornění obsažené ve vyjádření bude řešeno v rámci dalších řízení vedoucích k povolení
záměru.
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích s obsahem oznámení záměru
souhlasí.

Vypořádání: Vzhledem k obsahu ponecháno bez komentáře.
Žádné obdržené vyjádření neobsahovalo požadavek na posuzování záměru. Dotčené územní samosprávné
celky ani veřejnost se k oznámení nevyjádřily. 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
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 Jihočeského kraje, 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 doložit v odvolání.

Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru

Obec Nihošovice žádáme 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 Jihočeského kraje,
odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno na úřední
desce Krajského úřadu Jihočeského kraje a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým
dnem po vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje 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: ……………………………………………………
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Rozdělovník
Oznamovatel prostřednictvím DS
• Zemědělské obchodní družstvo Němětice, Nihošovice 24, 387 01 Nihošovice
Obdrží se žádostí o zveřejnění po dobu nejméně 15 dnů
• Jihočeský kraj prostřednictvím: Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor kancelář ředitele, úsek
organizační, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
• Obec Nihošovice, Nihošovice 1, 387 01 Volyně prostřednictvím DS
Dotčené správní úřady a samosprávné celky
• Jihočeský kraj, k rukám člena rady pana Pavla Hrocha, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice
• Městský úřad Volyně, odbor stavební úřad a životní prostředí, náměstí Svobody 41, 387 01 Volyně
•
•
•
•

prostřednictvím DS

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, Velké náměstí 2, 386 21 prostřednictvím DS
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, územní pracoviště
Strakonice, Žižkova 505, 386 01 Strakonice prostřednictvím DS
Oblastní inspektorát ČIŽP, U Výstaviště 16, P.O. BOX 32, 370 21 České Budějovice prostřednictvím DS
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj, Severní 9, 370 10 České
Budějovice prostřednictvím DS

Obdrží po nabytí právní moci prostřednictvím DS
• Zemědělské obchodní družstvo Němětice, Nihošovice 24, 387 01 Nihošovice
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