KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor ţivotního prostředí a zemědělství
Ţiţkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Číslo jednací: KUJI 63806/2015

OZPZ 2130/2015 Ča

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – ROZHODNUTÍ
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:
Novostavba čerpací stanice p. č. st. 80 k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi
Bod 10.4, kategorie II

Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a
chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví
škodlivých, ţíravých, dráţdivých, senzibilizujících, karcinogenních,
mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro ţivotní
prostředí) a pesticidů v mnoţství nad 1 t; kapalných hnojiv,
farmaceutických výrobků, barev a laků v mnoţství nad 100 t.

Kapacita (rozsah) záměru: Nadzemní dvouplášťová nádrţ na výdej a skladování motorové
nafty
Skladované mnoţství – max. 7,56 t nafty
Objem nádrţe – 8 m3
Roční obrat nafty – 95 000 l
Frekvence plnění nádrţe – 1 x měsíčně
Umístění záměru:

kraj: Vysočina
obec: Stříbrné Hory
k. ú.: Stříbrné Hory u Přibyslavi

Oznamovatel – účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
též „správní řád“):
Výroba krmiv spol. s r. o., Hostýnská 520, 108 00 Praha 10 Malešice, provozovna Stříbrné Hory
64, 582 22 Přibyslav, IČ: 26174898

Zpracovatel oznámení:
Ing. Jarmila Paciorková, U Statku 301/1, 736 01 Havířov (drţitelka autorizace dle § 19 odst. 1
zákona)
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Záměrem oznamovatele je realizace neveřejné čerpací stanice pohonných hmot (nafty) ve
stávajícím areálu Štukhejlský Mlýn pro zajištění zásobování automobilů a mechanismů firmy
Výroba krmiv spol. s r. o. motorovou naftou, s maximálním skladovacím mnoţstvím 7,56 t.
V blízkosti areálu není v provozu ţádná veřejná čerpací stanice pohonných hmot. Komplexně je
záměr zhodnocen tak, ţe kumulace s jinými záměry – stávajícími, připravovanými nebo
uvaţovanými, není v zájmovém území známa.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Čerpací stanici bude tvořit nadzemní ocelová dvouplášťová nádrţ o objemu 8 m3, která je
určena pro výdej a skladování hořlavých kapalin, dále nosná konstrukce, zakryté uzamykatelné
výdejní místo, plnící armatura, měrná armatura, čidla maximální hladiny a ukazatele PHL. Nádrţ
je vybavena elektrickým čerpadlem s analogovým průtokoměrem (50 l/min), výdejní hadicí a
automatickou výdejní pistolí. Vnější plášť plní funkci havarijní jímky. Meziplášťový prostor nádrţe
je natlakován dusíkem na 50 kPa, přetlak je signalizován manometrem.
Plnění nádrţe je prováděno plnicí pistolí autocisterny. Mnoţství pohonné látky v nádrţi je
měřeno analogovým ukazatelem stavu a měrnou kalibrovanou tyčí. Výdej pohonných hmot
zajišťuje výdejní bezobsluţné čerpadlo PIUSI MC doplněné o identifikační čipy.
Zařízení je umístěno ve stávajícím zastřešeném stavebním objektu, na jehoţ celé šířce vstupní
strany je umístěn odvětrávací pruh. Stavební práce zahrnují úpravu prostoru před stavebním
objektem, do nějţ bude umístěna čerpací stanice. Plocha 5,5 x 3 m bude upravena (nový
betonový povrch pro odvodnění úkapů do lapolu, obrubník přejezdový, vyvýšený 20 mm nad
terén, odvodňovací ţlab). Potrubí z lapolu bude vyústěno do blízkého náhonu a následně do
řeky Sázavy.
Z hlediska § 4 odst. 1 písm. c) zákona se jedná o záměr uvedený v příloze č. 1, kategorii II, bodě
10.4 zákona (Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
/vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, ţíravých, dráţdivých, senzibilizujících,
karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro ţivotní prostředí/ a
pesticidů v mnoţství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků
v mnoţství nad 100 t).
V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehoţ cílem bylo zjištění, zda záměr
můţe mít významný vliv na ţivotní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným
úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl dle § 22 písm. a) zákona Krajský úřad Kraje Vysočina
(dále téţ „příslušný úřad“), který dle § 7 odst. 6 zákona rozhoduje, ţe záměr
„Novostavba čerpací stanice p. č. st. 80 k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.
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Odůvodnění
1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při
hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:
Navrţený způsob realizace záměru a jeho provoz je řešen tak, aby byl vliv na ţivotní prostředí
minimalizován. Vychází z moţnosti umístění čerpací stanice ve stávajícím stavebním objektu
s moţností vytvoření zabezpečené zpevněné plochy v místě určeném pro čerpání nafty.
Navrţené technické i stavební řešení je v souladu s poţadavky na obdobné záměry. Realizací
záměru nedojde k významným změnám v souvislosti s negativními vlivy na ţivotní prostředí a
lidské zdraví v blízkém i vzdálenějším okolí.
V oznámení záměru jsou formulována odpovídající opatření pro eliminaci, respektive sníţení
negativních vlivů na ţivotní prostředí. Především se jedná o opatření technická (dvouplášťová
nádrţ pro skladování nafty s indikací průsaku do meziprostoru, opatřená akustickou a světelnou
signalizací mezních stavů při plnění, manipulační plocha čerpací stanice bude nepropustná
s odvodem případných úkapů do lapolu).
Na základě výše uvedeného, oznámení záměru a vyjádření k němu uplatněných, dospěl
příslušný úřad k závěru, ţe nejsou známy překáţky z hlediska ochrany ţivotního prostředí a
veřejného zdraví, které by bránily realizaci předmětného záměru v dané lokalitě. Záměr nemá
významný vliv na ţivotní prostředí a nepodléhá posuzování podle zákona.
I. Charakteristika záměru
Záměr řeší realizaci neveřejné čerpací stanice pohonných hmot (nafty) s maximálním
skladovaným mnoţstvím 7,56 t. Nově instalovaná čerpací stanice pohonných hmot se skládá
z ocelové dvouplášťové nádrţe (vnější plášť plní funkci havarijní jímky) válcového tvaru o
objemu 8 m3 a čerpacího stojanu s výdejním bezobsluţným čerpadlem doplněným o identifikační
čipy (počet výstupů – 1 pistole). Ţivotnost nádrţe je stanovena na 20 let.
Zásobování čerpací stanice se předpokládá 13 - 14 závozy za rok, coţ nevyţaduje ţádné
zvýšené nároky na stávající dopravní infrastrukturu.
V rámci realizace záměru bude proveden na ploše 5,5 x 3 m nový betonový povrch pro
odvedení případných úkapů z plochy před prostorem pro umístění čerpací stanice (plocha pro
pojíţdění nákladních vozidel) do lapolu (s vícestupňovým odlučováním do 5mg/l NEL,
s konečným vyústěním do řeky Sázavy).
Během výstavby budou vznikat odpady typu kovové obaly, beton, asfaltové směsi, ţelezo a
ocel, kabely, zemina a kamení, izolační materiály, směsný komunální odpad. Tyto odpady
budou odváţeny a nakládáno s nimi mimo staveniště, coţ bude zajištěno oprávněnou osobou.
Prioritně však budou pouţitelné odpady nabízeny k recyklaci nebo jako surovina pro další
zpracování. Jednotlivé odpady budou skladovány odděleně v uzavřených plastových nebo
kovových kontejnerech/sudech. Odpady z provozu čerpací stanice budou typu kaly ze dna
nádrţí na ropné látky, pevný podíl a kaly z nádrţe na úkapy, motorová nafta, čistící tkaniny
znečištěné ropnými látkami. Tyto odpady budou předány oprávněné osobě.
Případné havarijní stavy včetně opatření a zásahů jsou uvedeny v havarijním plánu (původní
havarijní plán z 04/2010 bude aktualizován v souladu s platnou legislativou a bude předloţen ke

Číslo jednací: KUJI 63806/2015

OZPZ 2130/2015 Ča

Číslo stránky

3

schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu). Pro provoz čerpací stanice bude dále zpracován a
schválen provozní řád, poţární řád a poţární poplachová směrnice.
II. Umístění záměru
Čerpací stanice pohonných hmot bude umístěna ve stávajícím areálu Štukhejlský Mlýn v obci
Stříbrné Hory (areál firmy Výroba krmiv spol. s r. o., která je zároveň oznamovatelem záměru).
Dopravně je areál napojen na silnici III/03818 Utín – Stříbrné Hory.
Dle vyjádření Městské úřadu Přibyslav, odboru výstavby, je navrhovaná stavba v souladu
s Územním plánem obce Stříbrné Hory (účinnost 15. 10. 2014), nachází se v plochách smíšené
obytné zástavby, kde jedním z bodů přípustného vyuţití je čerpací stanice pohonných hmot.
Významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti byl ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. vyloučen
stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina vydaným dne 23. 7. 2015 pod čj. KUJI
50297/2015 OZPZ 976/2015 Ku.
III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
včetně úvah pro hodnocení zásad dle přílohy č. 2 k zákonu
Vliv na obyvatelstvo
V době přípravy lokality pro umístění zařízení pro výdej motorové nafty budou do volného
ovzduší emitovány škodliviny z provozu stavební dopravy a dovozu technologického zařízení.
Toto období je malým časovým rozmezím. Vlastní instalace neveřejné čerpací stanice
neznamená významnou změnu akustické nebo imisní situace pro obytnou zástavbu.
V souvislosti s akustickou zátěţí nevyvolá provoz čerpací stanice významnou změnu ve vztahu
ke stávající dopravní obsluze areálu. Příjezd max. 13 – 14 autocisteren za rok nad rámec
stávající obsluţnosti areálu je nevýznamný.
Vzhledem k charakteru a spotřebě skladovaných a čerpaných látek a vzhledem k lokalizaci
záměru nelze předpokládat měřitelné ovlivnění veřejného zdraví.
Vliv na ovzduší a klima
Posuzovaný záměr nepředstavuje významnější znečištění ovzduší. Provoz čerpací stanice PHM
kvalitu okolního ovzduší ovlivní prakticky pouze emisemi těkavých látek VOC z čerpání a stáčení
pohonných hmot a zcela nevýznamně bude změněna emisní zátěţ z dopravy příjezdy a odjezdy
k ČSPH v rámci areálu.
Vliv na hlukovou situaci
Výpočet akustické zátěţe ze stavby a provozu neveřejné čerpací stanice pro nejbliţší objekty
obytné zástavby nebyl prováděn, vzhledem k tomu, ţe objekty trvalé zástavby jsou od záměru
v dostatečném odstupu, stavební práce jsou malého rozsahu a doba jejich trvání bude krátká.
Provoz čerpací stanice nepředstavuje nový významný zdroj hluku. Při sledování hluku z dopravy
nedojde k významnému navýšení stávající dopravní intenzity. Nafta bude dovezena
autocisternou 13 – 14 x ročně a výdejní místo bude slouţit pro stávající vozidla a mechanizace
provozu firmy.
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Vlivy na povrchové a podzemní vody
Zájmové území se nachází v povodí významného vodního toku Sázava. Stavební objekt, do
něhoţ bude umístěna čerpací stanice, je situován mimo stanovené záplavové území řeky
Sázavy – objekt není situován v zátopovém území Q100, včetně aktivní zóny záplavového území.
Pozemek neleţí v CHOPAV ani v PHO vodních zdrojů.
Produkce splaškových vod se v souvislosti s provozem čerpací stanice nedá předpokládat –
nevznikne nové pracovní místo. V případě rozlití nebo úkapů při čerpání budou znečišťující látky
zachyceny nově řešenou plochou pro záchyt se svedením do odlučovače ropných látek
s vyústěním do řeky Sázavy. Případné havarijní stavy včetně opatření a zásahů jsou uvedeny
v havarijním plánu (bude aktualizován).
Záměr významně neovlivní hydrogeologické poměry území.
Vlivy na půdu a horninového prostředí
Záměr nevyvolá zábor ZPF ani PUPFL a nevyţaduje ţádné hloubkové zakládání objektů. Vliv
záměru na půdu a horninové prostředí bude nulový.
Vliv na floru, faunu a ekosystémy
Záměr neznamená likvidaci ţádného přírodovědecky hodnotného stanoviště, je realizován uvnitř
stávajícího stavebního objektu, upravena bude zpevněná plocha před tímto objektem.
S ohledem na charakter dotčených ploch nejsou očekávány ţádné změny v ekosystémech
navazujících na areál. Záměr nepředpokládá ţádný terénní, stavebně technický nebo jiný
prostorový zásah do ekosystémů v zájmovém území.
Ve stanovisku k dotčení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí Krajský úřad Kraje
Vysočina, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, uvádí, ţe záměr nemůţe mít významný vliv
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost ţádné evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti.
Vliv na krajinu a krajinný ráz
Realizací záměru nedojde k ţádné změně stávajících parametrů vlastního zájmového území,
nevznikne ţádná výšková dominanta. Záměr je navrhován ve stávajícím areálu. K ţádnému
vlivu na estetické parametry území, ráz města nebo krajinný ráz nedochází.
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky
Vzhledem k tomu, ţe se kulturní památky v blízkosti záměru nevyskytují, není ani předpoklad
moţných vlivů. Realizací záměru nebude ovlivněn jiný majetek neţ majetek oznamovatele.

2. Úkony před vydáním rozhodnutí
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor ţivotního prostředí a zemědělství obdrţel dne 11. 8. 2015
oznámení záměru „Novostavba čerpací stanice p. č. st. 80 k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi“
podané společností Výroba krmiv spol. s r.o. (IČ 26174898), která byla zároveň oznamovatelem
tohoto záměru. Dne 13. 8. 2015 byla odeslána ţádost zpracovatelce oznámení záměru o
upřesnění informace v předloţeném oznámení, a to informace o maximálním mnoţství
uskladněné nafty v tunách (v oznámení uveden pouze objem nádrţe a roční objem nafty). Dopis
o zahájení zjišťovacího řízení byl spolu s oznámením rozeslán dne 14. 8. 2015 pod čj. KUJI
55793/2015 OZPZ 2130/2015 Ča. Oznámení bylo zveřejněno na internetu v informačním
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systému EIA (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS795) a informace o něm byla
zveřejněna dle § 16 zákona na úředních deskách: Kraje Vysočina 19. 8. 2015, Obce Stříbrné
Hory 19. 8. 2015. Veřejnost a dotčená veřejnost se k oznámení záměru nevyjádřila.

3. Podklady pro rozhodnutí
Oznámení zpracované v srpnu 2015 dle přílohy č. 3 k zákonu Ing. Jarmilou Paciorkovou
(drţitelka autorizace dle § 19 odst. 1 zákona). Vyjádření uvedená v bodu 4.

4. Seznam subjektů,
zjišťovacího řízení

jejichž

vyjádření

příslušný

úřad

obdržel

v průběhu

Obec Stříbrné Hory – vyjádření ze dne 20. 8. 2015, č. j. 983/2015
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův
Brod - vyjádření ze dne 28. 8. 2015, č. j. KHSV/17005/2015/HB/HOK/Vel
Povodí Vltavy, s. p. - vyjádření ze dne 1. 9. 2015, zn. 45443/2015-243-Ke
Česká inspekce ţivotního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod - vyjádření ze dne 2. 9.
2015, zn. ČIŢP/46/1511550.002/IPP/15/HZH
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor ţivotního prostředí – vyjádření ze dne 7. 9. 2015, č. j.
OŢP/2287/2015/HO

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení
Obec Stříbrné Hory ve svém vyjádření nemá k dokumentaci záměru (pravděpodobně myšleno
oznámení záměru) připomínek.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě uvedla, ţe nepoţaduje záměr
projednat dle zákona.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.
Povodí Vltavy, s. p. nepovaţuje za nutné záměr dále posuzovat dle zákona. Dále zmiňuje, ţe
záměr vyţaduje souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách,
jelikoţ odlučovač ropných látek je vodním dílem. Projektová dokumentace čerpací stanice a
odlučovače ropných látek vč. kanalizace má být předloţena Povodí Vltavy, státnímu podniku,
k vydání stanoviska správce povodí, a aktualizovaný havarijní plán k vyjádření.
Vypořádání:
Připomínka odkazuje na legislativu v oblasti vodního hospodářství a musí být respektována bez
ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
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Česká inspekce ţivotního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod uvádí, ţe na základě
stanovisek jednotlivých oddělení (viz. níţe) nepoţaduje pokračování procesu EIA, dílčí
připomínky budou řešeny v navazujících správních řízeních.
Oddělení ochrany přírody nepoţaduje pokračovat v procesu EIA.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.
Oddělení odpadového hospodářství nemá k předloţenému záměru zásadních připomínek a
nepoţaduje pokračování v procesu EIA. Uvádí, ţe je vhodné mezi odpady vznikající v období
výstavby doplnit odpady kat. č. 170503 „N“ – zemina a kamení obsahující nebezpečné látky (v
případě kontaminace zeminy únikem ropných látek ze stavební a manipulační techniky), kat. č.
150101 „O“ – Papírové a lepenkové obaly, 150102 „O“ – Plastové obaly, 160106 „O“ – Směsné
obaly a kat. č. 150110 „N“ – obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné. Dále upozorňuje, ţe přebytečnou zeminu lze vyuţít mimo místo stavby na
povrchu terénu, pouze pokud bude splňovat poţadavky na obsah škodlivin v odpadech
vyuţívaných na povrchu terénu stanovených v příloze vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách
ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu.
Vypořádání:
Připomínky odkazují na legislativu v oblasti odpadového hospodářství a musí být respektovány
bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
Oddělení ochrany ovzduší uvádí, ţe oznámení záměru dostatečně popisuje navrhovaný záměr,
nejedná se o vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší a nepoţaduje pokračování v procesu EIA.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře
Oddělení ochrany vod ve svém vyjádření upozorňuje, ţe v oznámení záměru není uvedeno
vyústění potrubí za lapolem. Dále uvádí, ţe dle jejich názoru je odlučovač do 5 mg/l NEL pro
vypouštění do vod povrchových nevyhovující a navrhují vzhledem k umístění čerpací stanice
v malé vzdálenosti od vodoteče opatřit manipulační plochu bezodtokovou jímkou. Upozorňuje,
ţe ke stavbám, k nimţ není třeba povolení podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, které však
mohou ovlivnit vodní poměry, je třeba souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona. Při
akceptování výše uvedeného a získání souhlasu vodoprávního úřadu nemá další připomínky a
nepoţaduje pokračování v procesu EIA.
Vypořádání:
K připomínkám oddělení ochrany vod se vyjádřila zpracovatelka oznámení Ing. Jarmila
Paciorková - potrubí za lapolem bude zaústěno do náhonu a poté do řeky Sázava. V rámci
projektové přípravy bude provedena přesná specifikace odlučovače ropných látek. Projektant
prověří, zda navržený typ odlučovače bude splňovat podmínky dle nařízení vlády č. 61/2003
Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod (C10-C40
NEK-RP 0,1 mg/l). Jelikož se jedná o stavbu v blízkosti vodoteče Sázava, tedy by mohlo dojít
k ovlivnění vodních poměrů (stanoveny jsou opatření – zpevněná plocha, odlučovač), požádá
investor o udělení souhlasu vodoprávního úřadu v souladu s § 17 zákona o vodách.
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor ţivotního prostředí, nepoţaduje záměr dále posuzovat
podle zákona a postačí vliv záměru na ţivotní prostředí ošetřit v následně vedených správních
řízeních (např. územní a stavební řízení). Souhrnné vyjádření obsahuje vyjádření orgánu
ochrany přírody a krajiny, vodoprávního úřadu, orgánu ochrany ZPF, orgánu státní správy lesů,
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vyjádření z hlediska zákona o odpadech a z hlediska ochrany ovzduší. Všechna vyjádření jsou
bez připomínek.
Vypořádání:
Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená
veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání k Ministerstvu ţivotního prostředí
prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru ţivotního prostředí a zemědělství.
Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloţí dotčená veřejnost v odvolání.

(otisk úředního razítka)

Ing. Eva Horná
vedoucí odboru ţivotního prostředí a zemědělství

V Jihlavě dne: 23. 9. 2015
Kraj Vysočina a Obec Stříbrné Hory 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 téţ způsobem umoţňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se
písemnost povaţuje za doručenou.
Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

…………………

…………..........

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

Číslo jednací: KUJI 63806/2015

OZPZ 2130/2015 Ča

Číslo stránky

8

Rozdělovník
Účastník řízení (oznamovatel):
1. Výroba krmiv spol. s r. o., Stříbrné Hory 64, 582 22 PŘIBYSLAV (+ kopie obdrţených
vyjádření) (doporučeně)
Dotčené územní samosprávné celky:
2. Kraj Vysočina zastoupený odborem ţivotního prostředí a zemědělství krajského úřadu (zde)
3. Obec Stříbrné Hory, 582 22 PŘIBYSLAV (ds)
Dotčené správní úřady:
4. Krajský úřad Kraje Vysočina (zde)
5. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 JIHLAVA
(ds)
6. Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor ţivotního prostředí, Havlíčkovo nám. 57, 580 61
HAVLÍČKŮV BROD (ds)
7. Česká inspekce ţivotního prostředí, OI Havl. Brod, Bělohradská 3304, 580 01
HAVLÍČKŮV BROD (ds)
Dle § 6 odst. 6 zákona:
8. Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor posuzování vlivů, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10
(ds)
Na vědomí:
9. Městský úřad Přibyslav, odbor výstavby, Bechyňovo nám. 1, 582 22 PŘIBYSLAV (ds)
10. Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 PRAHA (ds)
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