KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika

Číslo jednací: KUJI 3905/2022
Sp. zn.: OZPZ 2157/2021 Ča
Vyřizuje/telefon: Markéta Čadová/564602530

Rozhodnutí
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:
Deponie stavebních a demoličních odpadů, obec Sázava.
Bod 56, kategorie II

Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních
s kapacitou od stanoveného limitu 2 500 t/rok.

odpadů

Kapacita (rozsah) záměru: Předpokládaná roční kapacita zařízení činí 18 000 t.
Předpokládaná aktuální kapacita zařízení činí 2 000 t.
Umístění záměru:

kraj: Kraj Vysočina
obec: Velká Losenice
k. ú.: Velká Losenice

Oznamovatel – účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
též „správní řád“):
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ 493 56 089.
Zpracovatel oznámení:
Ivana Šůnová, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10.

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Záměr spočívá ve vytvoření uceleného prostoru ke sběru, soustřeďování a úpravě stavebních a
demoličních odpadů v areálu bývalého manipulačního skladu Lesního družstva obcí. Odpady
jsou v zařízení soustřeďovány k nashromáždění dostatečného množství před jejich recyklací, tj.
úpravou drcením a následným odvozem na koncové zařízení k jejich dalšímu využití či
odstranění.
Kumulace vlivů zařízení s jinými záměry v uvedené lokalitě není předpokládána.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Plocha záměru je částečně zpevněna panely, popř. vyasfaltovaná, zbytek plochy je pokryt
štěrkem nebo asfaltovou broušenkou. Areál je přístupný z komunikace II. třídy 352. Vstup je
zajištěn dvěma uzamykatelnými vraty. U horního vjezdu do areálu je umístěna stavební buňka
pro obsluhu a mostová váha. Pro manipulaci s odpadem je v zařízení užíván čelní nakladač.
Manipulaci s kontejnery zajišťují kontejnerové nosiče.
Vlastní recyklace stavebních odpadů je prováděna mobilními drtiči a třídiči odpadů formou
objednaných služeb. Výsledkem je výrobek nebo upravený odpad. Odpad je dále předáván
k jeho využití nebo odstranění.
Prostor deponie je vybaven osvětlovací věží – ocelovým stožárem o celkové výšce 20 m pro
osvětlení areálu a kolejové vlečky.
Do zařízení budou přijímány odpady:
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
pod číslem 17 01 06
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 05 04 Zemni a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 06 Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
17 09 04 Směsné staveb. a demol. odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod
číslem 19 12 11
Odpady, které budou v zařízení upravovány tříděním, drcením, apod.:
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
pod číslem 17 01 06
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 09 04 Směsné staveb. a demol. odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod
číslem 19 12 11
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Z hlediska předmětu posuzování se jedná o záměr (§ 4 odst. 1 písm. c) zákona) uvedený
v příloze č. 1, kategorii II, bodě 56 zákona (Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních
odpadů s kapacitou od stanoveného limitu 2 500 t/rok).
V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr
může mít významný vliv na životní prostředí, a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným
úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl dle § 22 písm. a) zákona Krajský úřad Kraje Vysočina
(dále též „příslušný úřad“), který na základě informací uvedených v oznámení záměru,
písemných vyjádřeních k oznámení a zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu rozhoduje dle § 7
odst. 6 zákona, že záměr

„Deponie stavebních a demoličních odpadů, obec Sázava“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Odůvodnění
1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při
hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:
Hodnocení záměru bylo provedeno s ohledem na jeho umístění, charakter, kapacitu a rozsah
činností souvisejících s jeho realizací a provozem, a to ve vztahu k očekávaným vlivům na
jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví. Na základě výše uvedeného, oznámení
záměru a vyjádření k němu uplatněných dospěl příslušný úřad k závěru, že intenzita zásahů do
složek životního prostředí, i jejich rozsah, nebude významná.
I. Charakteristika záměru
Jedná se o vytvoření uceleného prostoru ke sběru, úpravě a soustřeďování stavebních a
demoličních odpadů na pronajaté manipulační ploše. Realizace záměru nevyžaduje žádné
stavební úpravy, záměr bude využívat stávajícího stavu objektu. Provozní doba zařízení bude
pondělí až pátek od 6:00 do 22:00 hod.
Trasa příjezdové komunikace je shodná se stávajícím provozem areálu. Příjezd do provozovny
je především sjezdem z komunikace II/352. Ta navazuje na silnici I/19 spojující města Žďár nad
Sázavou a Přibyslav. Záměrem nedochází k žádným změnám v dopravě, jedná se o stávající
stav. Maximální počet nákladních vozidel se stavebním odpadem/recyklátem bude cca 5 – 8
denně.
Záměrem vznikne nový zdroj hluku – mobilní drtič, jehož provoz je předpokládán cca 2 – 3x
ročně.
II. Umístění záměru
Záměr bude realizován v areálu bývalého manipulačního skladu na pozemcích parc. č. 5272 a
5268, k. ú. Velká Losenice, v sousedství vlakové zastávky Sázava u Žďáru.
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Dle vyjádření Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru stavebního a územního plánování,
jako příslušného úřadu územního plánování, ze dne 22. 10. 2021, č. j. SÚP/2047/21/DF, je
záměr v souladu s platným územním plánem Velká Losenice.
Významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných
lokalit nebo ptačí oblasti (NATURA 2000) byl ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
vyloučen stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina, odborem životního prostředí a
zemědělství ze dne 19. 10. 2021 pod č. j. KUJI 92738/2021 OŽPZ 29/2021.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
včetně úvah pro hodnocení zásad dle přílohy č. 2 k zákonu
Vlivy na obyvatelstvo
Záměr je umístěn na okraji obce, nejbližší obytná zástavba je vzdálená cca 500 m jižním
směrem. Realizace záměru nevyžaduje žádné stavební úpravy. Přeprava a úprava odpadů bude
mít občasný charakter.
Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že vlivy na obyvatelstvo způsobené provozem
záměru budou zanedbatelné.
Vlivy na ovzduší a klima
Provozem záměru nebude ovzduší ani klima významně ovlivněno. Objekt dříve sloužil jako
manipulační sklad, proto není očekáváno navýšení počtu jízd nákladních automobilů po zahájení
provozu záměru.
Vlivy na hlukovou situaci, vibrace
Součástí technologie zařízení je využití drtiče stavebního odpadu (beton, cihly, střešní tašky,
apod.). K drcení bude docházet max. 2 – 3x do roka po dobu cca 2 dnů. Drtič bude provozován
pouze v denních hodinách, a to především v zimním, podzimním a jarním období. Drtič bude
umisťován v dané lokalitě tak, aby se maximálně omezilo obtěžování okolí hlukem a
nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku. Z důvodu snížení hluku bude mezi
obytnou zástavbou a zdrojem jako protihluková stěna navršena halda stavebních a demoličních
odpadů, popř. recyklovaného kameniva. Jako další clona proti šíření zvuku slouží vzrostlé
stromy mezi záměrem a nejbližší obytnou zástavbou v obci Sázava. Zvýšení zatížení dané
lokality hlukovými emisemi se vzhledem k výše uvedenému, současné intenzitě dopravy a hluku
pozadí nepředpokládá.
Zařízení není zdrojem vibrací a elektromagnetického či ionizujícího záření.
Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vzhledem k charakteru území a charakteru záměru není vliv na podzemní či povrchové vody
předpokládán. Nebude docházet k odběrům vody mimo vodovodní řad a ani k přímému
vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. K manipulaci se závadnými
látkami nebezpečnými vodám nebude docházet.
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Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizací záměru nedojde k záboru půdy. Ke kontaminaci půdy může dojít pouze v případě
havárie. Při dodržení pracovní kázně a provozního řádu budou veškerá rizika havárie
eliminována.
Realizací záměru nedojde ke změnám geologických podmínek a horninového podloží. V daném
území se nenacházejí ložiska nerostných surovin.
Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy
Záměr bude realizován v areálu bývalého manipulačního skladu. Fauna a flóra nebude
záměrem dotčena. Nelze předpokládat ani vlivy na okolní ekosystémy.
Vlivy na krajinu
Změna využívání současného objektu manipulačního skladu na deponii stavebních odpadů
nebude mít vliv na krajinný ráz. Nedojde ani k narušení územního systému ekologické stability.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměrem nedojde k narušení archeologických nálezů, poškození ani ztrátě geologických či
paleontologických památek. Rovněž nelze předpokládat vlivy na kulturní hodnoty nehmotné
povahy. Areál se nachází na území, kde se nepředpokládá ohrožení architektonických památek.
Vlivy spojené s produkcí odpadů
Realizací záměru nedojde ke vzniku žádných odpadů. Stávající objekt bude využíván ve svém
stávajícím stavu a nebude vyžadovat žádné úpravy, při kterých by došlo ke vzniku odpadů.
Ke vzniku odpadů může dojít ve výjimečných případech, např. při havárii a následné sanaci.
V těchto případech může dojít ke vzniku odpadů typu obaly obsahující zbytky nebezpečných
látek, absorpční činidla, filtrační materiály, zemina a kamení obsahující nebezpečné látky.
Vlivy v důsledku havárií
Provoz zařízení nebude vykazovat mimořádná rizika. V případě úniku závadných látek budou
kontaminanty, zemina, která s nimi byla v kontaktu, i případné sorbenty odstraněny, uloženy do
původního nebo jiného obalu k tomu určenému a předány oprávněné osobě k jejich odstranění.

2. Úkony před vydáním rozhodnutí
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 7. 10. 2021
oznámení záměru „Deponie stavebních a demoličních odpadů, obec Sázava“ podané
společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Jelikož předložené oznámení nesplňovalo
náležitosti dle přílohy č. 3 zákona, zaslal příslušný úřad oznamovateli výzvu k doplnění
oznámení. Doplněné oznámení příslušný úřad obdržel dne 9. 12. 2021.
Dopis o zahájení zjišťovacího řízení byl rozeslán dne 13. 12. 2021 pod č. j. KUJI 109187/2021
OZPZ 2157/2021 Ča. Oznámení bylo zveřejněno na internetu v informačním systému EIA
(http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS1094) a informace o něm byla zveřejněna dle § 16
zákona na úředních deskách: Kraje Vysočina 15. 12. 2021, Obce Velká Losenice 22. 12. 2021 a
Obce Sázava 22. 12. 2021.
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3. Podklady pro rozhodnutí
Oznámení zpracované v září 2021 dle přílohy č. 3 k zákonu paní Ivanou Šůnovou, AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o, Pražská 1321/38, 102 00 Praha 10 - Hostivař.
Vyjádření uvedená v bodu 4.

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


Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství – vyjádření
z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ze dne 12. 1. 2022, č. j. KUJI 2812/2022
OZPZ 280/2021,



Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí – vyjádření ze dne 3. 1. 2022,
č. j. ŽP/2102/21/MA-2,



Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod – vyjádření ze
dne 10. 1. 2022, č. j. ČIŽP/46/2022/125,



Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě – vyjádření ze dne 27. 12.
2021, č. j. KHSV/32098/2021/ZR/HOK/Pro,



Povodí Vltavy, s. p., závod Dolní Vltava – vyjádření ze dne 3. 1. 2022, č. j. PVL237/2022/240-Ver.

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství uvádí, že z hlediska
zákona o odpadech nemá k záměru připomínek a nepožaduje další posuzování dle zákona.
Upozorňuje, že dané zařízení lze provozovat pouze na základě rozhodnutí příslušného
krajského úřadu, kterým bude udělen souhlas k provozu zařízení a s jeho provozním řádem,
který je nedílnou součástí rozhodnutí.
Pro účely tvorby provozního řádu krajský úřad dále upozorňuje na nesrovnalosti, které jsou
v předloženém oznámení uvedeny:
- krajský úřad doporučuje zvážit typizaci (specifikaci) zařízení. Bude-li zařízení charakterizováno
jako zařízení ke sběru a úpravě stavebních odpadů, nebude možné, aby výstupem z procesu
recyklace byl „výrobek“. Je vhodnější zařízení určit jako zařízení ke „sběru, úpravě a využití
stavebních a demoličních odpadů“.
- chybná informace uvedená ve třetím odstavci kapitoly B.I.6., kde je uvedeno: „...formou
služby... Výsledkem je výrobek...“. Na základě „pouhého“ provedení služby nikdy nemůže
výstupem z procesu recyklace být výrobek, ale pouze upravený odpad.
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- rozpor v obsahu kapitoly B.III.3. a třetího odstavce kapitoly B.I.6. Kapitola B.III.3. uvádí, že
v rámci provozu zařízení může docházet ve výjimečných případech (havarijní stavy) ke vzniku
některých uvedených druhů odpadů. Toto tvrzení je zcela v rozporu s textem ve třetím odstavci
kapitoly B.I.6., kde je uvedeno, že výsledkem (myšleno výstupem z procesu recyklace) může být
„upravený odpad“.
- krajský úřad upozorňuje na velmi reálnou pravděpodobnost, že ze zařízení budou po procesu
zrecyklování přijatých odpadů vznikat tři druhy výstupů: Výrobek (při splnění konkrétních
parametrů daných platnou legislativou); upravený odpad (na základě provedené služby nebo na
základě nesplnění konkrétních parametrů pro výrobek) nebo neodpad (v případě recyklace
asfaltových odpadů).
Vypořádání:
Vzato na vědomí.
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí - zaslané souhrnné vyjádření
obsahuje vyjádření vodního hospodářství, odpadového hospodářství, ochrany přírody, ochrany
ovzduší, státní správy lesů – ochrana PUPFL a ochrany zemědělského půdního fondu. Všechna
dílčí vyjádření jsou bez připomínek.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
Česká inspekce životního prostředí (dále též „inspekce“, „ČIŽP“) zaslala souhrnné vyjádření
obsahující stanoviska těchto oddělení:
Oddělení ochrany přírody upozorňuje na nedostačující údaje uvedené v kapitole Fauna a flora
oznámení, tvrzení o nezjištění ohrožených a zákonem chráněných druhů není podloženo údaji o
termínu a rozsahu provedeného průzkumu. Další posuzování inspekce nepožaduje.
Vypořádání:
Vzato na vědomí.
Oddělení ochrany ovzduší upozorňuje, že využívané mobilní drtiče a třídiče v případě, že jejich
projektovaný výkon bude přesahovat 25 m3 zpracovaných odpadů za den, budou vyjmenovaným
zdrojem znečišťování ovzduší uvedeným v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, a mohou být provozovány jen na základě platného povolení provozu vydaného
Krajským úřadem Kraje Vysočina. Inspekce nepožaduje posouzení záměru dle zákona.
Vypořádání:
Vzato na vědomí.
Oddělení ochrany lesa uvádí, že záměr se nenachází v ochranném pásmu lesních pozemků, ani
nijak nekoliduje se zájmy na úseku ochrany lesa. Inspekce nepožaduje posouzení záměru dle
zákona.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
Oddělení integrovaných agend uvádí, že záměr nespadá pod režim zákona č. 79/2002 Sb., o
integrované prevenci. Nepožaduje další posuzování záměru.
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Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
Oddělení ochrany vod nemá k záměru připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.
Oddělení odpadového hospodářství upozorňuje na nedostatečný popis činností, které budou na
ploše zařízení probíhat. V případě, že bude v areálu probíhat i činnost sběru, výkupu a úpravy
odpadů, je nutné v rámci žádosti o povolení provozu zařízení dle ust. § 21 odst. 2 zákona č.
541/2020 Sb., o odpadech podrobně popsat všechny činnosti uskutečňované v zařízení, včetně
stanovení konkrétních podmínek provozu zařízení. Dále je nutné specifikovat podmínky kvality
recyklátu vystupujícího ze zařízení. Inspekce nepožaduje další posuzování záměru.
Vypořádání:
Vzato na vědomí.
Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS“) ve svém vyjádření uvádí, že vzhledem k více než
dostatečné vzdálenosti k hlukově chráněné zástavbě (obytným stavbám a jejich venkovnímu
chráněnému prostoru) nepředstavuje provoz záměru akustický problém. KHS nepožaduje
zpracování samostatné akustické studie. Z hlediska dopravy nebude provozem vozidel dotčena
nejbližší obytná zástavba, neboť vozidla budou jezdit po spojovací silnici od silnice I/19 směrem
na obec Nížkov. Trasa příjezdové komunikace je shodná se stávajícím provozem areálu. Při
posuzování stacionárních zdrojů hluku ze záměru (drtič stavebních odpadů) bylo výpočtem
ověřeno, že hluk záměru má jen velmi malý příspěvek akustického tlaku v denní době. Po
realizaci záměru nebude v nejbližších dotčených chráněných venkovních prostorech staveb
docházet k překračování hygienických limitů hluku v denní době. V noční době nebude provoz
probíhat.
V následných stupních povolovacího procesu záměru bude KHS uplatňovat podmínku
provedení kontrolního měření hluku z provozu záměru. V případě, že výsledky kontrolního
měření hluku prokáží překračování hygienických limitů hluku, bude nutno ze strany investora
(provozovatele) navrhnout a provést dodatečná účinná protihluková opatření. KHS nepožaduje
projednání záměru dle zákona.
Vypořádání:
Vzato na vědomí.
Povodí Vltavy, s. p., závod Dolní Vltava nepovažuje za nutné záměr dále posuzovat dle zákona.
Podmínky pro umístění stavby a stavební řešení budou vydány po předložení dokumentace.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel, dotčená
veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona a dotčené územní samosprávné celky odvolání
k Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru

Čís. jednací: KUJI 3905/2022 OZPZ 2157/2021 Ča
Strana: 8

životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží
dotčená veřejnost v odvolání.

Ing. Markéta Čadová
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

V Jihlavě dne: 19. 1. 2022

Kraj Vysočina, Obec Velká Losenice a Obec Sázava se žádají o vyvěšení tohoto
rozhodnutí na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů), a poté
o zaslání potvrzení o vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního
prostředí a zemědělství. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce
Krajského úřadu Kraje Vysočina a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

…………………

…………..........

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:
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Rozdělovník
Oznamovatel:
Datovou schránkou
1. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu - zde
Datovou schránkou
3. Obec Velká Losenice, Velká Losenice 360, 592 11 Velká Losenice
4. Obec Sázava, Sázava 159, 592 11 Velká Losenice
Dotčené orgány:
5. Krajský úřad Kraje Vysočina - zde
Datovou schránkou
6. Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, Žižkova 227/1, 593 31 Žďár nad
Sázavou
7. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 Jihlava
8. Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
Havlíčkův Brod
Na vědomí:
Datovou schránkou
9. Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, Žižkova 227/1, 593 31 Žďár nad Sázavou
10. Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5

Čadová Markéta Ing.
REFO_OŽPZ-OPZE
oddělení ochrany přírodní
19.1.2022 08:10:18
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