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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
společností BEMAGRO s.r.o., Malonty 101, 382 91 Malonty, IČO 600 71 222, vyjádření dotčených správních
orgánů a kritérií pro zjišťovací řízení uvedených v příloze č. 2 k zákonu,
rozhodl
podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr „Malonty – zimoviště“ 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:
Malonty – zimoviště
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:
Předmětem oznámení je demolice stávajících stájí na pozemcích p. č. st. 161 a st. 162 v k. ú. Malonty a výstavba
dvou nových stájí, které budou sloužit jako zimoviště. Obě stáje budou mít dohromady kapacitu 400 kusů matek
a 400 kusů telat. Ustájení bude kotcové, stelivové. Celková ustájovací kapacita areálu se zvýší o 141,8 DJ.
Stávající stav v areálu:
Číslo stáje

Stáj

Ustájení

Parcelní č.

1

Zimoviště

Stelivové

St. 161

2
3

Porodna
Telata

Stelivové
V boudách
Celkem

St. 162
2252, 2253

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

Kategorie
Krávy
Jalovice
Krávy
telata

tel: 386 720 111
fax: 386 359 069

Kapacita ks
170
130
80
100
480

Počet DJ
221
122,2
104
23
470,2

IČ:
70890650
DIČ: CZ70890650
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Nový stav v areálu:
Číslo stáje
1a2

Stáj

Ustájení

Zimoviště

Stelivové

Parcelní č.
St. 161, st.
162, 2252,
2253
a
494/1

Kategorie
Krávy
Telata

Celkem

Kapacita ks
400
400

Počet DJ
520
92

800

612

Umístění záměru:
Kraj:

Jihočeský

Obec:

Malonty

Katastrální území:

Malonty

Pozemky KN p. č.:

494/1, 2252, 2253, st. 161 a st. 162

Oznamovatel:
BEMAGRO s.r.o., Malonty 101, 382 91 Malonty, IČO 600 71 222
Zpracovatel oznámení:
RNDr. Irena Dvořáková, držitelka autorizace dle § 19 zákona
2. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Záměrem je demolice stávajících stájí a výstavba dvou nových stájí zimoviště a nezbytných zpevněných ploch
v zemědělském areálu společnosti BEMAGRO s.r.o. v obci Malonty. Jedná se o stavby trvalé. Každé zimoviště
bude mít kapacitu 200 kusů krav a 200 kusů telat, ustájení bude kotcové se stelivovým systémem. Jiný záměr,
s kterým by mohlo dojít ke kumulaci vlivů, není dle dostupných informací v zájmovém území připravován.
3. Stručný popis technického a technologického řešení:
Záměrem je vybudování zimoviště ve stávajícím zemědělském areálu v obci Malonty. Celková ustájovací kapacita
v areálu se zvýší o 141,8 dobytčích jednotek. Součástí výstavby budou nezbytné zpevněné plochy.
Parametry stavby:
- zastavěná plocha

SO 01 - Zimoviště
SO 02 - Zimoviště
SO 03 - Zpevněná plocha

3 017,75 m2
3 017,75 m2
cca 1 400,00 m2

- obestavěný prostor

SO 01 - Zimoviště
SO 02 - Zimoviště

28 478,63 m3
28 478,63 m3

- užitná plocha

SO 01 - Zimoviště
SO 02 - Zimoviště

2 880,66 m2
2 880,66 m2

- počet funkčních jednotek

SO 01 – Zimoviště
SO 02 – Zimoviště

1(10 skupin + 6 skupin)
1 (8 skupin)

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu bude provedeno přes stávající areál a zůstane beze změny.
Pro napojení na technickou infrastrukturu budou využity stávající přípojky vody a NN ze stávajícího areálu. Stáje
zimoviště budou mít obdélníkový tvar, jejich maximální výška bude 13,70 m. Objekty SO 01 a SO 02 budou
tvořeny rámovou konstrukcí s železobetonovou monolitickou konstrukcí stěn, zastřešeny budou sedlovou
střechou. Podlahy zimoviště budou provedeny jako nepropustné, betonová deska bude opatřena hydroizolačním
souvrstvím. Založení stáje bude na betonových patkách a pasech.
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Ustájení bude kotcové. Vyhrnování chlévské mrvy bude prováděno cca 2x za sezónu. Vyhrnování krmiště bude
prováděno cca 4x týdně do přistaveného auta. Auto zajede přímo do stáje a materiál bude rovnou odvážen
na místo určené provozovatelem (polní hnojiště, popř. pole nebo jiné hnojiště na farmě). Pouze výjimečně může
dojít k vyhrnutí před stáje na severní straně, kde bude zpevněná plocha. Tato plocha bude odkanalizována
do stávající jímky na pozemku p. č. 231 (vedle silážních žlabů) stávajícím potrubím jako doposud. Stáje budou
provozovány cca 4 měsíce v roce, a to v termínu od cca poloviny prosince do poloviny dubna. V ostatních
měsících jsou zvířata na pastvinách na pozemcích investora.
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
Předmětem záměru je výstavba dvou stájí zimoviště v zemědělském areálu společnosti BEMAGRO s.r.o. v obci
Malonty. Před vlastní výstavbou bude provedena demolice stávajících stájí. Zimoviště budou mít dohromady
kapacitu 400 kusů matek a 400 kusů telat. Ustájení bude kotcové se stelivovým systémem. Vybudovány budou
i nezbytné zpevněné plochy. Stáje budou provozovány cca 4 měsíce v roce, v termínu od cca poloviny prosince
do poloviny dubna.
II. Umístění záměru
Záměr se nachází v provozovaném zemědělském areálu v jihozápadní okrajové části obce Malovice. Pro realizaci
záměru nebude nutné žádat o vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. Do areálu nezasahuje ochranné
pásmo lesa.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
Vlivy na obyvatelstvo, veřejné zdraví a sociální a ekonomické vlivy
Areál farmy se nachází na jihozápadním okraji obce. Nejbližší objekty k bydlení jsou za místní komunikací ve
vzdálenosti cca 150 m od středu prostoru nových stájí. Pro záměr byla zpracována Rozptylová studie, Ing. Leoš
Slabý, únor 2021. Z výsledků rozptylové studie je zřejmé, že po realizaci záměru nebude překračován nejnižší
udávaný spodní okraj rozmezí čichového prahu amoniaku pro citlivé osoby. Předpokládané emise amoniaku
nebudou vzhledem k chráněné zástavbě obce významné. Postižení území pachovými látkami je vymezeno
návrhem ochranného pásma areálu, které nezasahuje do obytné zástavby. Realizací záměru nedojde
k výraznému navýšení četnosti dopravy v území. Vliv záměru na obyvatelstvo a veřejné zdraví nebude
významný.
Vlivy na ovzduší a klima
Součástí oznámení záměru je Rozptylová studie, kterou zpracoval Ing. Leoš Slabý, únor 2021. Výpočet
rozptylové studie byl proveden pro amoniak. Hodnocení bylo provedeno jako příspěvek záměru. Dosahované
imisní příspěvky po realizaci záměru odpovídají charakteru posuzované zemědělské činnosti. Problematika
ochrany ovzduší ve vztahu k objektům hygienické ochrany je řešena návrhem ochranného pásma chovu
(Ing. Leoš Slabý, Holice, 02/2021). Rozptylová studie prokázala, že hranice ochranného pásma nezasahuje
do chráněné zástavby, v bodech obytné zástavby tedy nebude dosaženo pachové meze. Vliv záměru na ovzduší
a klima bude zanedbatelný a nevýznamný.
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Způsob dopravního zásobování areálu zůstane beze změny, nepředpokládá se významné navýšení dopravy
související s provozem záměru. Větrání ve stájích bude přirozené, vytápění není řešeno. Součástí
technologického vybavení nejsou žádné zdroje hluku.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Zdrojem vody je veřejný vodovod. Sociální zázemí bude stávající. Nárůst pracovníků se nepředpokládá, spotřeba
pitné vody pro pracovníky se tudíž v souvislosti se záměrem nezmění. Navýšení spotřeby vody pro zvířata nebude
významné, oproti stávajícímu stavu nebude větší než 20 %. Realizací záměru nedojde ke změně v systému
odběru vody, zvýší se však potřebné množství odběru vody. Dešťové vody ze střech budou likvidovány vsakem
na pozemku oznamovatele. Způsob nakládání s odpadními vodami zůstane beze změny. Hnůj bude pravidelně
vyvážen a ukládán na zpevněné úložiště zemědělských hmot s jímkou. Močůvka vytékající z kontejneru na hnůj
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je zachytávána ve dvou kulatých propojených koncových jímkách. Močůvka z jímek je pravidelně vyvážena
a použita na vlhčení kompostů a pohnojení luk. Vliv záměru na vody bude zanedbatelný a nevýznamný.
Vlivy na půdu a krajinu
Záměr bude realizován ve stávajícím zemědělském areálu. Pro realizaci stavby není nutné žádat o vynětí
pozemků ze zemědělského půdního fondu ani z pozemků určených k plnění funkce lesa. Záměr nebude
znamenat negativní změnu krajinného rázu v širších pohledových vztazích, ani v lokalitě. Nevznikne nová
charakteristika území, nebude narušen stávající poměr krajinných složek a nedojde k narušení vizuálních vjemů.
Výstavbou nových objektů nedojde ke změně charakteru lokality.
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
Nepředpokládá se významný vliv záměru na faunu a floru. Záměr bude realizován ve stávajícím zemědělském
areálu. Území je výrazně ovlivněno činností člověka. V lokalitě záměru nebyly zjištěny žádné druhy fauny
a flory chráněné ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Vliv záměru na faunu a flóru bude zanedbatelný.
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 24. 2. 2021
oznámení záměru „Malonty - zimoviště“, které podala společnost BEMAGRO s.r.o., Malonty 101, 382 91 Malonty,
IČO 600 71 222. Předložené oznámení splňovalo náležitosti dle § 6 odst. 4 zákona, proto příslušný úřad zahájil
zjišťovací řízení dopisem č. j. KUJCK 24394/2021 ze dne 25. 2. 2021. Informace o zahájení zjišťovacího řízení
byla v souladu s § 16 zákona zveřejněna na úřední desce Jihočeského kraje dne 25. 2. 2021, na úřední desce
obce Malonty dne 2. 3. 2021. Zároveň 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 (http://www.cenia.cz/eia), kód záměru JHC968 a na stránkách Krajského úřadu Jihočeského kraje,
odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Lhůta pro vyjádření k oznámení byla do 27. 3. 2021.
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 „Malonty – zimoviště“, které zpracovala RNDr. Irena Dvořáková, držitelka autorizace dle
§ 19 zákona
Vyjádření uvedená v bodě 4.
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4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v rámci zjišťovacího řízení:
➢
➢
➢
➢

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, vyjádření ze dne 22. 3. 2021,
zn. ČIŽP/42/2021/1062
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, vyjádření ze dne
15. 3. 2021, č. j. KHSJC 05163/2021/HOK CB-CK
Obec Malonty, vyjádření ze dne 10. 3. 2021
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení ochrany ovzduší
a nakládání s odpady, vyjádření ze dne 8. 3. 2021 č. j. KUJCK 29283/2021

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.

Vypořádání: Vzhledem k obsahu ponecháno bez komentáře.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice (dále také ČIŽP) z hlediska ochrany
ovzduší upozorňuje na skutečnost, že vzhledem k blízké obytné zástavbě (dle údajů v oznámení je nejbližší
obytná zástavba cca 150 m od záměru) a charakteru záměru (chov hospodářských zvířat) může především
za nepříznivých rozptylových podmínek docházet k obtěžování obyvatelstva zápachem. Zdrojem znečišťování
ovzduší bude po dobu výstavby provoz stavebních mechanismů, nákladních aut, případně další techniky.
Vzhledem k charakteru záměru a blízkosti obytné zóny lze předpokládat, že bude okolí při výstavbě ovlivněno
zvýšenou prašností. Z těchto důvodu je nutné minimalizovat prašnost účinnými prostředky (zkrápění, čištění
komunikací, zakrytování a další).
ČIŽP z hlediska odpadového hospodářství v předloženém oznámení postrádá zejména uvedení způsobu
nakládání s odpady z demolice s ohledem na předpokládané množství a charakter demoličních odpadů, jejichž
vznik lze ve fázi realizace záměru předpokládat. Dále zmínku o povinnosti uzavření písemné smlouvy pro předání
demoličních, stavebních a komunálních odpadů před jejich vznikem a informaci o konkrétním způsobu nakládání
s nebezpečným odpadem katalogového čísla 15 02 02*. ČIŽP nepožaduje další posuzování záměru podle zákona.

Vypořádání: Upozornění obsažená ve vyjádřeních odkazují na povinnosti vyplývající z platné legislativy nebo se
jedná o požadavky, které budou řešeny v rámci dalších řízení vedoucích k povolení záměru. Problematika
ochrany ovzduší ve vztahu k objektům hygienické ochrany je řešena návrhem ochranného pásma chovu
(Ing. Leoš Slabý, Holice, 02/2021). Výpočtem bylo doloženo, že v prostoru obytné zástavby nebude dosaženo
ani nejnižší koncentrace čichového prahu pro amoniak pro citlivé osoby 26,6 ug/m 3, přičemž rozmezí tohoto
čichového prahu je udáváno v odborné literatuře v rozmezí 0,0266 - 39,6 mg/m3. Rozptylová studie, která je
součástí oznámení záměru, prokázala, že hranice ochranného pásma nezasahuje do chráněné zástavby,
v bodech obytné zástavby tedy nebude dosaženo pachové meze.
Obec Malonty ve svém vyjádření uvádí doporučení, na které oblasti by měl být v dokumentaci kladen zvláštní
důraz. Jedná se o posouzení navrhovaného usazení nových stájí ve vztahu ke vzdálenosti stávající okolní
zástavby, následnou řádnou revizi vymezení požadovaného ochranného pásma z hlediska zooveterinárního
a hygienického, ve vztahu ke stávající bytové výstavbě. S tím souvisejících požadavků, s důrazem na možný
zápach či hluk z nově navrhovaných stájí, a to i ve vztahu k zamýšlenému navýšení kapacity o 141,8 DJ. Dále
požaduje nesouhlasit ani výjimečně s vyhrnováním chlévské mrvy, včetně zbytků příkrmišť před stáje
na zpevněnou plochu. Souhlasit pouze s vyhrnováním do přistavených odvozových prostředků s následným
okamžitým odvozem. Požadavek dalšího posuzování záměru není v oznámení uveden.

Součástí oznámení záměru je Rozptylová studie, kterou zpracoval Ing. Leoš Slabý v únoru 2021. V jejím závěru
je konstatováno, že předpokládané emise amoniaku nejsou vzhledem k chráněné zástavbě obce významné.
Postižení území pachovými látkami je vymezeno návrhem ochranného pásma areálu, které nezasahuje do obytné
zástavby. Chlévská mrva bude vyvážena co možná nejčastěji s ohledem na aktuální počasí. Jedná se
o vybudování zimoviště, zvířata zde budou umístěna cca 4 měsíce v roce. Krajská hygienická stanice Jihočeského
kraje jako orgán ochrany veřejného zdraví nemá k záměru připomínky. Dle vyjádření Městského úřadu Kaplice,
odboru životního prostředí, územního plánování a památkové péče č.j. MěÚ/03879/2021 ze dne 12. 2. 2021,
které je přílohou oznámení záměru, je uvedeno, že záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací obce
Malonty.
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Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích s obsahem oznámení záměru
souhlasí, nepovažuje za nutné v posuzování záměru pokračovat.

Vypořádání: Vzhledem k obsahu ponecháno bez komentáře.
Veřejnost se k oznámení nevyjádřila. 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.
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 Malonty 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 se žádostí o zveřejnění po dobu nejméně 15 dnů:
• BEMAGRO s.r.o., Malonty 101, 382 91 Malonty

prostřednictvím DS

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 Malonty, Malonty 27, 382 91 Malonty

prostřednictvím DS

Dotčené správní úřady a samosprávné celky
• Jihočeský kraj, k rukám člena Rady Jihočeského kraje Mgr. Františka Talíře, U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice
• Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče, Náměstí 70,
382 41 Kaplice
prostřednictvím DS
• Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj, Severní 9, 370 10 České Budějovice
• Oblastní inspektorát ČIŽP, U Výstaviště 16, P.O. BOX 32, 370 21 České Budějovice

prostřednictvím DS
prostřednictvím DS

• Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 1858/25,
370 71 České Budějovice
prostřednictvím DS
Na vědomí:
• Městský úřad Kaplice, stavební úřad, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

prostřednictvím DS
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