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Krajský úřad Libereckého kraje	
Odbor životního prostředí a zemědělství
	Adresa: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Web: zivotniprostredi.kraj-lbc.cz
	Zpracoval: 	Slavíková Magdaléna Ing.	~1~	Bankovní spojení:	 KB 19-7964200287/0100 
	E-mail:  	zivotniprostredi@kraj-lbc.cz		
	Telefon: 	(+420) 485 226 583		Fax: 	(+420) 485 226 654
                                                                                                                 V Liberci dne 3.8.2004
                                                                                                                 Č. j.: KULK/4102/2004
                                                                                                                   

                                          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 (v textu dále „zákon“)


I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1. Název záměru
„Stavební úpravy a dostavba objektů chovu dojnic ZOD Brniště – Velký Grunov“
2. Charakter záměru:
Záměr uvedený v příloze č. 1 zákona v kategorii I, bod 1.7 ( chov hospodářských zvířat s kapacitou od 180 dobytčích jednotek)
3. Kapacita (rozsah) záměru
Záměrem je zlepšení chovu dojnic a jeho rentabilita přechodem jedné stávající stáje ze stelivového ustájení dojnic na ustájení volné bezstelivové a výstavba  nové bezstelivové volné stáje dojnic, obě dvě stáje budou s intenzívním přirozeným větráním, spojené s dostavbou dojírny a skladů kejdy. Současný stav je 625 DJ. Nový stav po rekonstrukci a dostavbě bude 873 DJ. 
	
4. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj:			Liberecký
Okres:			Česká Lípa			     
Obec:			Brniště – Velký Grunov 
Katastrální území:	Velký Grunov

5. Obchodní firma oznamovatele
Zemědělsko obchodní družstvo
471 29 Brniště

6. IČ oznamovatele
IČO:                                  00119407 
DIČ:			CZ-00119407

7. Sídlo (bydliště) oznamovatele
    Brniště 1 
    PSČ 471 29

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ

1. Oznámení
 zpracovatel:
Ing. Václav Konopásek CSc.   
Špačkova 17/1005 
Praha 6-Suchdol  
autorizace -osvědčení odb. způsobilosti MŽP ČR   č.j. 56/11/OPV/93
datum předložení:  30.3. 2004


2. Dokumentace 

Vzhledem k tomu, že Krajský úřad Libereckého kraje neobdržel v zákonné lhůtě žádná nesouhlasná vyjádření, došel k závěru, že dokumentaci není třeba zpracovávat a oznámení zpracované s náležitostmi dle přílohy č. 4 zákona, lze považovat za dokumentaci. 

3. Posudek

zpracovatel:
Ing. Petr Pantoflíček, Přestavlky č.p. 14, 257 23 Přestavlky u Čerčan
IČO 49833251
DIČ  CZ-6903101051   
autorizace - osvědčení odb. způsobilosti MŽP ČR č.j.1547/197/OPVŽP/95
datum předložení:  16.6. 2004


4. Veřejné projednání 
místo:   zasedací místnost Zemědělsko obchodního družstva Brniště v Brništi č. 1

datum konání: 13. 7. 2004 od 16.00 hodin

Veřejné projednání proběhlo v souladu s § 17 zákona  a s § 4 vyhlášky MŽP ČR č. 457 /2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí 

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti

Oznamovatel předložil dne 30. března 2004 oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, zpracované v rozsahu dokumentace dle přílohy č. 4 zákona. Oznámení bylo zpracováno autorizovanou osobou podle § 19. 
Oznámení bylo zveřejněno na úřední desce krajského úřadu dne 5. 4. 2004, na internetových stránkách dne 1.4.2004, v tisku dne 13.4.2004, na úřední desce obce Brniště dne 6.4.2004, na úřední desce Městského úřadu v České Lípě dne 7.4.2004.
	Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 12. 5. 2004 vydáním Závěru zjišťovacího řízení, a to se závěrem, že záměr bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.
	Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 20.5.2004

Předkládaný posudek byl zpracován podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, na základě výše uvedeného oznámení a všech podaných vyjádření k oznámení, podle přílohy č. 5 zákona. 
	Vyhotovený posudek byl předložen dne 16.6. 2004 Krajskému úřadu Libereckého kraje. Dne 21.6.2004 byl zveřejněn na úřední desce krajského úřadu, dne 25.6.2004 byl posudek zveřejněn na internetových stránkách, v tisku byla informace zveřejněna dne 28.6.2004, na úřední desce obce Brniště byla informace zveřejněna dne 22.6.2004, na úřední desce Městského úřadu v České Lípě byla informace zveřejněna dne 23.6.2004.

Zpracovatel posudku považuje dokumentaci  o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí za odpovídající. Po posouzení  doporučuje příslušnému orgánu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru ve variantě navržené oznamovatelem za respektování podmínek dle  tohoto stanoviska.  


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

K předloženému oznámení se v rámci zjišťovacího řízení vyjádřily tyto subjekty:

Vyjádření veřejnosti:
·	K posuzované dokumentaci se nevyjádřili žádní občané

Vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy:

·	 Rada Libereckého kraje – projednání záměru dne 4.5.2004
·	 Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství:
·	oddělení odpadového hospodářství
·	oddělení ochrany ovzduší
·	oddělení ochrany přírody a krajiny
·	 Krajský úřad Libereckého kraje odbor rozvoje dne 26.4. 2004 
·	 Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy dne 26.4. 2004 
·	 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu  dne 9.4. 2004 
·	 Krajský úřad Libereckého kraje odbor územního plánování a stavebního řádu dne 5.4. 2004 
·	 Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj dne 26.4. 2004 č.j. 353/04
·	 Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí dne 19.4. 2004 č.j. OŽP/9654/04
·	 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje dne 14.4. 2004 č.j. 1313/26/03/215
·	 Obec Brniště  dne  8. 4. 2004
·	 Ministerstvo zdravotnictví ze dne  5.5. 2004  zn.: HEM-3212-6.4.04/9333 

III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU

1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich   velikosti a významnosti

Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí, z hlediska velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na ovzduší a vlivy na obyvatelstvo, dále vlivy na vodu a vodní hospodářství a půdu ve vztahu aplikaci kejdy a ostatních statkových hnojiv. Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit za malé a málo významné.  Při respektování navržených doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní prostředí lze vyslovit souhlas s realizací předloženého záměru.
Zápachové látky a amoniak by se za běžných rozptylových podmínek  neměly nadmíru šířit do obytné zástavby obce a neměly by tak narušovat pohodu obyvatelstva. Z uvedeného návrhu ochranného pásma je zřejmé, že výhledový stav areálu, kde bude postavena nová stáj na vzdálenějším konci areálu od obytné zástavby, nebude většího rozsahu  a nebude zasahovat obytnou zástavbu.  Stáje budou vybaveny moderní a emisně příznivou technologií vzdušných otevřených silně provětrávaných  stájí, které jsou v tomto ohledu výhodné. Rozptylová studie imisí amoniaku nám dokládá, že u obytné zástavby nebude v žádném případě překračován imisní limit pro tuto látku.  
Pokud se týká možnosti ovlivnění obyvatel obce hlukem je třeba zdůraznit, že ve stájích bude probíhat přirozená výměna vzduchu bez použití ventilátorů. Hlučnost ventilátorů použitých pro chladící agregáty nádrží na mléko je minimální a  vzdálenost od obytné zástavby dostatečná natolik, aby ani noční provoz ventilátorů neovlivňoval pohodu obyvatel. Nezmění se ani akustické zatížení spojené s dopravou do střediska. Tyto závěry ve vztahu k obytné zástavbě jsou doloženy v oznámení akustickou studií.  
Potencionální negativní  vlivy na povrchovou a podzemní vodu  jsou eliminovány vodotěsným řešením podlah stájových prostor a realizací vodotěsného kejdového hospodářství včetně kanalizace ve smyslu platných vodohospodářských předpisů.
Hydrologické změny v důsledku realizace stavby se nepředpokládají  a lze konstatovat, že stavba nebude mít žádný  negativní vliv na hladiny podzemních vod, průtoky či vydatnost vodních zdrojů. Plánovaná výstavba neovlivní dané lokality ani nezmění charakter odvodnění celé oblasti.
 Vlivy posuzované stavby na půdu jsou při respektování uvedených zásad aplikace kejdy na zemědělské pozemky spíše pozitivní, záměr nezasahuje ani  do horninového prostředí a negeneruje vlivy na území, chráněná podle horního zákona.

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o   
znečišťování životního prostředí

Smyslem navrženého záměru je racionalizace a intenzifikace chovu dojnic mléčného typu. Jeden ze stávajících kravínů pro 240 ks dojnic, který technologicky nevyhovuje požadavkům progresivního moderního chovu dojnic, bude rekonstruován na bezstelivovou  stáj pro 224 dojnic a hlavním novým objektem bude volná bezstelivová stáj pro 280 dojnic. Dojde k lepšímu využití dojírny a zvýší se produktivita práce. 

Moderní technologie ustájení a krmení dojnic umožňují vytvořit  velice dobré podmínky pro pobyt zvířat a vysokou úroveň obsluhy. Hlavními znaky navrhovaného řešení jsou technická jednoduchost, kvalitní a spolehlivá technologie v níž je možné relativně levně „vyrábět“  finální produkt – syrové kravské mléko. 

Navrhovaná technologie provozu stájí je řešena již na základě nejnovějších poznatků z oblasti chovu zvířat, etologie, využití moderních technických prvků. 

Každý provozovaný stájový objekt působí do určité míry  negativně na své okolí. Intenzita negativního působení je přímo závislá nejen na druhu, ale i na počtu ustájených zvířat, dále na technickém řešení objektů pro chov, na krmných technologiích, napájení a odklizu exkrementů zvířat a na příslušné technologické kázni. 
Pokud se týká vlastního technického řešení stavby lze zcela jednoznačně   konstatovat, že technické a technologické řešení při dodržení podmínek řádného provozování navrženého volného boxového ustájení v lehkých částečně otevřených  konstrukcích stájí, včetně zabezpečení intenzivního  provětrávání s odvodem emisí amoniaku a zápachu odpovídá současným progresivním světovým zvyklostem řešení stájí pro chov dojnic.
Zabezpečení manipulace s látkami ohrožujícími zejména povrchové a podzemní vody -  chlévská mrva a odpadní vody je v souladu s dnešními požadavky na ochranu životního prostředí.
Venkovní vzhled areálu zůstane prakticky zachován. Veškeré plánované aktivity výstavby jsou směrovány do jihovýchodní části areálu, která je od obce oddělena jinými objekty. Nová produkční stáj  je navržena se sedlovou střechou, aby pohledově přibližně odpovídala stávajícím objektům.
Celkové začlenění do rámce krajiny se zásadně nezmění. Následnou plánovanou výsadbou zeleně dojede i ke zlepšení pohledových vlastností areálu.
I když je  veškeré technické řešení  navrženo na vysoké úrovni, nelze případnou havárii zcela vyloučit. Mohou být postiženy jednak vnitřní technologické systémy, ale i zvířata a uložené suroviny. Dále může dojít k haváriím vnitřní infrastruktury celého objektu a mohou postihnout také aplikované dopravní systémy nebo jejich dílčí funkční složky.

Při havárii dopravních prostředků nemůže s ohledem na charakter a druh hlavních a vedlejších produktů dojít k vážnějšímu ohrožení širokého okolí, ale pouze k lokálnímu. Nejúčinnější prevencí z tohoto pohledu se jeví naprostá kázeň, pravidelné kontroly technického stavu jednotlivých zařízení a poučení odpovědných pracovníků.

Navržená technická i technologická opatření, charakter chovu, technologické postupy i navrhované stavebně technické řešení, v případě řádného vybudování podlah ve stáji,  hnojné koncovky, skladovacích prostor na kejdu, splaškové kanalizace a jejich následné kontroly těsnosti, zajišťují jistotu proti případným nekontrolovatelným únikům odpadních vod a následným znehodnocením povrchových i podzemních vod. 


3. 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


Při projektové přípravě a výstavbě:

Ř	připravit projekt sadových úprav areálu s tím, že by měly být respektovány zásady výraznějšího ozelenění  zejména po okraji střediska směrem k obci Velký Grunov  a pohledově otevřeným částem a to formou skupinové výsadby a dosadby  části areálu kombinací stromů a keřů jako posílení izolační a ochranné funkce směrem k obytným objektům obce.Tuto výsadbu je třeba provést podle schváleného projektu sadových úprav. Při jeho zpracování je třeba rovněž zohlednit posílení funkce nedalekého biokoridoru
Ř	zastavovací situace stavby v dalším stupni projektové dokumentace musí respektovat biokoridor východně od areálu  
Ř	věnovat odpovídající pozornost stavebnímu řešení tak, aby objekty byly začleněny do areálu střediska a nevyvolávaly pozornost a nenarušovaly krajinný  ráz. Jde především o výšku nového objektu, barevnost fasády, střechy a vhodné umístění nádrží kejdy ( eventuálně zemních jímek kejdy) včetně návrhu ozelenění
Ř	v průběhu výstavby zabezpečit řádné nakládání s výkopovou zeminou, vyloučit ukládání odpadů do půdy příp. jejich likvidaci  pálením na staveništi
Ř	v prostoru výstavby zakázat mytí strojů a motorových vozidel a manipulaci s látkami nebezpečnými vodám
Ř	v případě zvýšené prašnosti při suchém počasí provádět skrápění míst, kde prašnost vzniká, provádět očistu kol techniky před výjezdem na přiléhající státní silnici  III. třídy a  dbát na zajištění plynulosti dopravy na této silnici
Ř	v  případě odkrytí archeologických nálezů při provádění zemních prací postupovat v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Konkrétně to znamená přerušení zemích prací a informovat o nálezu orgány státní správy či samosprávy  nebo některé z jiných odborných pracovišť. V případě potřeby umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu 
Ř	zabezpečit  realizaci výsadby zeleně podle plánu sadových úprav a důsledně rekultivovat všechny výstavbou zasažené plochy  z důvodu prevence šíření plevelů
Ř	zajistit skladování kejdy z provozu bezstelivových stájí v nepropustných nádržích, které budou mít kapacitu k zadržení jejich šestiměsíční produkce, jímky musí být vybaveny  kontrolním systémem pro zjišťování případných úniků  skladovaných odpadních vod a v případě betonových nadzemních nádrží Wolf signalizačním zařízením stavu jejich naplněnosti
Ř	zabezpečit provedení  zkoušek nepropustnosti jímky na kontaminované vody, přečerpávací jímky  a nově vybudované skladovací nádrže na kejdu podle příslušné ČSN  75 0905 nejpozději do jejich kolaudace 
Ř	pro případ možné havárie jímek a skladovací nádrže na kejdu je nutné vypracovat havarijní plán dle zák. č . 254/2001 Sb., zákona o vodách, dle kterého je povinen postupovat    
Ř	komunikace a další odstavné plochy řešit jako zpevněné, s bezprašnou úpravou jejich povrchu. Navrhnout komplexní systém neškodného odvedení dešťových vod  
Ř	podlahy v halách řešit jako nepropustné. Ověřit zda podzemní voda dosahuje nejvýše 0,5 m od nejnižšího místa základové spáry, v opačném případě řešit odvodnění staveniště
Ř	výdejní plocha kejdy musí být řešena jako nepropustná, která bude od okolního terénu oddělena a vyspádována tak, aby nedocházelo k vnikání dešťových vod z okolního terénu na tuto plochu, plocha bude odkanalizována zpět do jímky 
Ř	podlahy ve stáji a  kejdová kanalizace, které musí být také provedeny jako vodotěsné, budou před uvedením do provozu podrobeny  zkoušce vodotěsnosti
Ř	průběžně likvidovat stavební odpady a ukládat je na  k tomu určené skládky a to v souladu se zákonem 185/2001 Sb. a příslušnými navazujícími vyhláškami MŽP
Ř	veškeré materiály a nátěry, se kterými může přijít do styku obsluha nebo zvířata či krmivo, řešit jako zdravotně nezávadné
Ř	aktualizovat a  nejdéle do kolaudace stavby předložit ke schválení, aktualizovaný rozvozový plán statkových hnojiv provozovatele doplněný o nový stav  ve středisku Velký Grunov, při respektování zájmů v celém zájmovém území rozvozu kejdy dle nitrátové směrnice a požadavků ochrany přírody
Ř	Při realizaci stavebních úprav je nutné, aby byly respektovány požadavky vyhlášky č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství a vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, provádějící zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
Ř	Oznamovatel záměru má povinnosti vplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., týkající se využívání lokálního zdroje vody ( sledování kvality jímané vody používané pro hromadné zásobování osob či zaměstnanců v rozsahu či četnosti dále stanovené vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody). Skutečnosti upřesňující rozsah využití budou zřejmé nejpozději při stavebním povolení  záměru. 

Ve fázi provozu :

Ř	zajistit udržování celého areálu v čistotě a zabezpečování údržby a ošetřování  zeleně v areálu   i jeho okolí
Ř	zabezpečit pravidelné vyvážení chlévské mrvy a kejdy podle zpracovaného harmonogramu hnojení a její řádnou aplikaci za optimálního  počasí  na pozemky určené hnojařským plánem s využitím vhodných  aplikačních prostředků
Ř	 zajistit vedení předepsané evidence odpadů v souladu s platným zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a příslušnými navazujícími vyhláškami MŽP 
Ř	zajistit pravidelnou zooveterinární a veterinární péči, včetně všech potřebných opatření v chovech, medikaci řešit pouze na předpis veterinárního lékaře a pod jeho kontrolou. V zásadě vyloučit nekvalifikovanou medikamentózní péči o chovy
Ř	pro havarijní úhyny zvířat zpracovat plány likvidace havárie a rychlého odvozu kadaverů ke konečné likvidaci
Ř	využívat poznatků vědy a techniky které povedou ke snižování emisí amoniaku a  dalších látek např. zápašných a v návaznosti na ně operativně zavádět příslušné technologie, které zlepší životní prostředí a sníží rizika jeho ohrožení
Ř	respektovat pravidla protipožární ochrany
Ř	připravit se  na výpadek dodávky vody z  vodovodu a mít připraveno řešení náhradního zdroje vody pro dobu havárie na vodovodních řádech, např. zajištěny cisterny pro okamžitou dodávku vody v potřebné kapacitě
Ř	 odpovídajícím personálním obsazením technických a klíčových manuálních pracovníků vytvořit předpoklady pro dodržování zooveterinárních, hygienických, požárních a bezpečnostních předpisů a pokynů pro obsluhu technologických zařízení a provozního řádu farmy
Ř	 vypracovat provozně organizační řády pro provádění dezinfekce, dezinsekce a deratizace
Ř	zajistit územní ochranu okolí vodních ploch, vodních toků - ve smyslu platných metodik dodržet ochranné pásmo těchto povrchových vod
Ř	zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, včasným odvozem kejdy a odpadních vod z jímek, čistotou provozu, zabezpečením kadaverů a udržováním dopravních prostředků v dobrém technickém stavu

Opatření, které je nutno dodržet při případném ukončení záměru:

Ř	v případě likvidace chovu z důvodů zooveterinárních  zajistit důslednou ochranu obyvatel podle hygienických předpisů a směrnic, ochrany prostředí, zejména vod před vlivy použitých chemických látek, sanaci chovu provádět mj. podle zásad nakládání s odpady z kategorie nebezpečných odpadů
Ř	v případě likvidace objektů (např. požáru atp.) postupovat v souladu s předpisy o odpadovém hospodářství z titulu původce odpadu a v souladu se stavebním zákonem

4. POŘADÍ VARIANT ( POKUD BYLY PŘEDLOŽENY) Z HLEDISKA VLIVÚ NA ŽIVOTNÍ
    PROSTŘEDÍ

V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí předložil oznamovatel jednovariantní řešení, příslušným orgánem státní správy vzhledem k charakteru záměru nebylo požadováno doplnění variant.

5. VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI ( OZNÁMENÍ) A K POSUDKU

1. Vypořádání vyjádření k posudku:
Všechna vyjádření k oznámení (dokumentaci) byla v posudku podrobně okomentována a vypořádána.

2. Vypořádání vyjádření k posudku:
Připomínky k posudku byly uplatněny ( Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracoviště Česká Lípa a Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj). Požadavky jsou zahrnuty v tomto stanovisku.  

6. STANOVISKO PŘÍSLUŠNÉHO ÚŘADU Z HLEDISKA PŘIJATELNOSTI VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ S UVEDENÍM PODMÍNEK PRO REALIZACI ZÁMĚRU

Krajský úřad  Libereckého kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán podle § 22  zákona č. 100/02 Sb., o posuzování  vlivů na životní prostředí v souladu s § 10  téhož zákona vydává


                                      souhlasné stanovisko

                                                        k záměru výstavby

„Stavební úpravy a dostavba objektů chovu dojnic ZOD Brniště – Velký Grunov“

v posuzovaném rozsahu s tím, že výše uvedené podmínky v návrhu 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 budou respektovány a zohledněny v řízení podle stavebního zákona a  budou zahrnuty jako podmínky v územním rozhodnutí a stavebním povolení.

             Platnost stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání. Platnost může být na žádost oznamovatele prodloužena o 2 roky, a to i opakovaně , nedošlo–li k podstatným změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem dokumentace a vývoji nových technologií využitelných v záměru.             



	
 

     



                                                                                                 Ing. Jaroslava Janečková
                                                                                vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 




Příloha
Doručená vyjádření


























